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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

  

 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัส ทช 21002 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  เปนหนังสือเรียนทีจั่ดทําขึ ้น สําหรับผู เรียนทีเ่ปนนักศึกษานอกระบบ ใน

การศึกษาหนังสือเรียนสาระทกัษะการดําเนินชวีติ รายวิชาสขุศกึษา พลศกึษา  ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรม  ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้น

ใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหา

ในเรื่องนัน้ ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้หา แตละเรือ่ง ผู เรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี 10 บท 

               บทที่ 1 การพัฒนาการของรางกาย 

  บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ 

  บทที่ 3 สารอาหาร 

               บทที่ 4 สุขภาพทางกาย 

  บทที่ 5  โรคระบาด 

  บทที่ 6  ยาแผนโบราณและยาสมนุไพร 

  บทที่ 7  การปองกันสารเสพติด 

  บทที่ 8  อันตรายจากการประกอบอาชีพ 

  บทที่ 9  ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร 

  บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร 
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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 สุขภาพทางเพศ 

 บทที่ 3 สารอาหาร 

              บทที่ 4 สุขภาพทางกาย 

 บทที่ 5  โรคระบาด 

 บทที่ 6  ยาแผนโบราณและยาสมนุไพร 

 บทที่ 7  การปองกันสารเสพติด 

 บทที่ 8  อันตรายจากการประกอบอาชีพ 

 บทที่ 9  ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร 

 บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร 

 



8 

 

บทที ่1 

การพัฒนาการของรางกาย 

 

สาระสําคัญ 

  พัฒนาการของรางกายของมนุษยตองเปนไปตามวัย  ทุกคนจําเปนตองเรียนรูใหเขาใจถึง

โครงสราง  หนาที่  และการทํางานของระบบอวัยวะที่สําคัญในรางกายรวมถึงการปองกันดูแลรักษาไมใหเกิดการ

ผิดปกติ  เพ่ือใหพัฒนาการของรางกายที่เปล่ียนแปลงตามวัยมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  

และสตปิญญา 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

  1.  อธิบายโครงสราง  หนาที่ และการทํางานของระบบอวัยวะสําคัญของรางกาย 

  2.  บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาและปองกันอาการผดิปกตขิองระบบ 

อวัยวะที่สําคัญ 

  3.  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยได 

  4.  อธิบายพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของมนษุยในดานตาง ๆ ได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่ 1 โครงสราง หนาที่และการทํางานของระบบตางๆ ที่สําคัญของรางกาย 

และการดูแลรักษาการปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ 

  เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

  เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงตามวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

เรื่องที่ 1 โครงสราง  หนาที่และการทํางานของระบบตาง ๆ ทีสํ่าคัญของรางกาย  และการดูแลอวัยวะรักษา การ

ปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ 

  รางกายของมนุษยประกอบขึ้นจากหนวยเล็กที่สุด  คือ  เซลลจํานวนหลายพันลานเซลล  เซลล

ทีมี่โครงสรางและหนาทีค่ลายคลึงกันมารวมเปนเนือ้เยือ่  เนือ้เยื่อมีหลายชนิด  แตละชนิดเมือ่มาประกอบกันจะ

เปนอวัยวะ  อวัยวะที่ทําหนาที่ประสานสัมพันธกันรวมเรียกวา  ระบบในรางกายมนุษย  ประกอบดวยระบบการ

ทํางานทั้งส้ิน 10 ระบบ  แตละระบบมีการทํางานที่ประสานสัมพันธกัน  กลไกทํางานของรางกายมีการทํางานที่

ซับซอน  โดยมีระบบประสาทรวมทั้งฮอรโมนจากระบบตอมไรทอเปนหนวยควบคุมการทํางานของรางกาย 
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  อวัยวะตาง ๆ ของรางกายนั้นมีมากมาย  มีทั้งอวัยวะที่เรามองเห็น  ซ่ึงสวนใหญจะอยูภายนอก

รางกาย  และอวัยวะที่เรามองไมเห็นซ่ึงอยูภายในรางกายของคนเรา 

  การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย  ประกอบดวยโครงสรางที่สลับซับซอนย่ิงกวา

เครื่องยนตกลไกที่มนุษยสรางขึ้นเปนอยางมาก  ธรรมชาติไดสรางระบบอวัยวะตาง ๆ  ของรางกายอยางนาพิศวง  พอจําแนก

ไดเปน 10 ระบบ  ซ่ึงแตละระบบก็จะทํางานไปตามหนาที่  และมีความสัมพันธตอกันในการทํางานอยางวิเศษสุด  ระบบ

อวัยวะตาง ๆ  ของรางกายทั้ง 10 ระบบ  มีดังนี้ 

  1.  ระบบผิวหนัง  (Integumentary System) 

  2.  ระบบโครงกระดูก  (Skeletal System) 

  3.  ระบบกลามเนื้อ  (Muscular System) 

  4.  ระบบยอยอาหาร (Digestive System) 

  5.  ระบบขับถายปสสาวะ  (Urinary System) 

  6.  ระบบหายใจ  (Respiratory System) 

  7.  ระบบไหลเวียนเลือด  (Circulatory System) 

  8.  ระบบประสาท  (Nervous System) 

  9.  ระบบสืบพันธุ  (Reproductive System) 

  10.  ระบบตอมไรทอ  (Endocrine System) 

  ระบบอวัยวะที่จัดวาเปนระบบโครงสรางพ้ืนฐานของรางกาย  คือ  ระบบผิวหนัง  ระบบโครง

กระดูก  และระบบกลามเนื้อ  ระบบอวัยวะทั้ง 3 มีความเกี่ยวของสัมพันธ  กลาวคือ  ระบบผิวหนังทําหนาที่ปก

คลุมรางกาย  ซ่ึงรวมทั้งการหุมหอปองกันอันตรายระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อดวย  สําหรับระบบกระดูกทํา

หนาที่เปนโครงรางของรางกาย  เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ  เม่ือกลามเนื้อหดตัวทําใหรางกายสามารถเคล่ือนไหว

สวนตาง ๆ ได ระบบทั้ง 3 นอกจากมีการทํางานเกี่ยวของกันและตองทํางานประสานกับระบบอื่น ๆ อีกดวย  ใน

ช้ินนี้จะกลาวถึงการทํางานของระบบอวัยวะ 4 ระบบ  คือระบบผิวหนัง  ระบบกลามเนื้อ ระบบกระดูก  และระบบ

ไหลเวียนโลหิต 

 

1.  ระบบผิวหนงั 

ผิวหนังเปนอวัยวะที่หอหุมรางกาย   

เซลลช้ันบนมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือ  มีเคอราทิน   

(Keratin) ใสและหนา  มีความสําคญั  คอื  ปองกันน้าํซึม 

เขาสูรางกาย  การเปล่ียนแปลงที่ทําใหเกิดเคอราทีน   

เรยีกวา  เคอราที-ไนเซซัน  (Keratinization)  ตวัอยาง 

อวัยวะทีเ่กิดกระบวนการดงักลาว  เชน  ฝามือ  ฝาเทา 

 

 

  ผิวหนังประกอบดวย 2 สวน  คือ  สวนที่อยูบนพ้ืนผิว  เรียกวา  หนังกําพรา  (Epidermis) สวนที่

อยูลกึลงไป  เรยีกวา  หนงัแท  (Dermis)  
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  1.  หนังกําพรา  (Epidermis)  เปนผิวหนังสวนบนสุด  ประกอบดวยเซลลบาง ๆ ตรงพ้ืนผิวไมมี

นิวเคลียส  และจะเปนสวนที่มีการหลุดลอกออกเปนขี้ไคล  แลวสรางเซลลขึ้นมาทดแทนอยูเสมอสวนตาง ๆ ที่

เกิดขึ ้นในชั้นผิวหนังกําพรา  ไดแก  เล็บมือ  เล็บเทา  ขน  และผม  สวนเซลลชั้นในสุดที่ทําหนาที ่ผลิตสีผิว 

(Melanin) เรียกวา  สเตรตัม  เจอรมินาทิวัม (Stratum Germinativum) 

                         2.  หนังแท  (Dermis)  ผิวหนังแทอยูใตผิวหนังกําพรา  หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร  ประกอบดวย  

เนื้อเย่ือเก่ียวพัน 2 ช้ัน  คอื 

2.1  ช้ันบนหรือช้ันตื้น  (Papillary Layer) เปนช้ันที่นูน  ย่ืนเขามาแทรกเขาไปในหนังกําพรา  

เรยีกวา  เพ็บพิลาร ี (Papillary)  มีหลอดเลือด  และปลายประสาทฝอย 

2.2  ชั้นลางหรือชั้นลึก  (Reticular Layer) มีไขมันอยู  มีรากผมหรือขนและตอมไขมัน  

(Sebaceous Glands)  อยูในช้ันนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญของระบบผิวหนัง 

  1.  เปนสวนที่หอหุมรางกาย  สําหรับปองกันอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะใตผิวหนัง 

  2.  เปนอวัยวะรับสัมผัสความรูสึกตาง ๆ เชน  รอน  หนาว 

  3.  เปนอวัยวะขับถายของเสีย  เชน  เหงื่อ 

  4.  เปนอวัยวะทีช่วยขับสิ่งตาง ๆ ทีอ่ยูในตอมของผิวหนังใหเปนประโยชนตอรางกาย  เชน  

ขับไขมันไปหลอเล้ียงเสนขนหรือผมใหเงางาม 

  5.  ชวยเปนสวนปองกันรังสีตาง ๆ ไมใหเปนอันตรายตอรางกาย 

  6.  ชวยควบคุมความรอนในรางกายใหคงที่อยูเสมอ  รางกายขณะปกติอุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส  หรอื 98.7 องศาฟาเรนไฮต  หรอืถาอากาศอบอาวเกินไปก็จะระบายความรอนออกทางรขูมุขน 

 

การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง 

  ผิวหนังเปนอวัยวะภายนอกที่หอหุมรางกาย  ชวยสงเสริมบุคลิกภาพของบุคคลและบงบอกถึง

การมีสุขภาพที่ดีและไมดีของแตละคนดวย  เชน  คนที่มีสุขภาพดี  ผิวหนังหรือผิวพรรณจะเตงตึง  สดใส  แข็งแรง  

ซ่ึงจะตรงกันขามกับผูที่มีสุขภาพไมดีหรือเจ็บปวย  ผิวหนังจะแหง  ซีดเซียว  หรือผิวหนังเปนแผลตกสะเก็ด  เปน

ตน  ดังนัน้  จึงจําเปนตองสรางเสริมและดูแลผิวหนังใหมีสภาพที่สมบูรณมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูเสมอ  

ดังนี ้

  1.  อาบน้ําชําระลางรางกายใหสะอาดดวยสบูอยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง 
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  2.  ทาครีมบํารุงผิวที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผิวของตนเอง  ซ่ึงตามปกติวัยรุนจะมีผิวพรรณ

เปลงปล่ังตามธรรมชาติอยูแลว  ไมจําเปนที่จะตองใชครีมบํารุงผิว  ยกเวนในชวงอากาศหนาว  ซ่ึงจะทาํใหผิวแหง  

แตก 

  3.  ทาครีมกันแดดกอนออกจากบานเม่ือตองไปเผชิญกับแดดรอนจัด  เพ่ือปองกันอันตรายจาก

แสงแดดที่มีรังสีซ่ึงเปนอันตรายตอผิวหนัง 

  4.  สวมเสื้อผาที ่สะอาดพอดีตัวไมคับหรือหลวมเกินไป  และเหมาะสมกับภูมิอากาศตาม

ฤดกูาล 

  5.  รับประทานอาหารใหครบทกุหมู  และเพียงพอตอความตองการโดยเฉพาะผกัและผลไม 

  6.  ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 6-8 แกว  น้ําจะชวยใหผิวพรรณสดช่ืนแจมใส 

  7.  ออกกําลังกายเปนประจําเพ่ือใหรางกายแข็งแรง 

  8.  นอนหลับ  พักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 8 ช่ัวโมง 

  9.  ดูแลผิวหนังอยาใหเปนแผล  ถามีควรรีบรักษาเพื่อไมไดเกิดแผลเรื้อรัง  เพราะแผลเปน

ทางผานของเช้ือโรคเขาสูรางกาย 

 

 

2.  ระบบกลามเนือ้ 

  กลามเนื้อเปนแหลงพลังงานที่ทําใหเกิดการเคล่ือนไหว  ในสวนตาง ๆ ของรางกายมีกลามเนื้อ

อยูในรางกาย 656 มัด  เราสามารถสรางเสริมกลามเนื้อใหใหญโต แข็งแรงได  ดังเชน  นักเพาะกายที่มีกลามเนื้อ

ใหญโตใหเห็นเปนมัด ๆ หรือนักกีฬาที ่มีกลามเนื ้อแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานอยางหนักหนวงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  อดทนตอความเม่ือยลา  กลามเนื้อประกอบดวยน้ํา 75% โปรตีน 20% คารโบไฮเดรต  ไขมัน  เกลือ

แร  และอ่ืน ๆ อีก 5% 

 

ความสําคัญของระบบกลามเนื้อ 

  1.  ชวยใหรางกายสามารถเคลื่อนไหวไดจากการทํางาน  ซึ่งในการเคลื่อนไหวของรางกายนี้  

ตองอาศยัการทาํงานของระบบโครงกระดกูและขอตอตาง ๆ  ดวย  โดยอาศยัการยืด  และหดตัวของกลามเนื้อ 

  2.  ชวยใหอวัยวะภายในตาง ๆ เชน  หัวใจ  ปอด  กระเพาะอาหาร  สําไสเล็ก  สําไสใหญ  

หลอดเลือด  ทํางานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการบีบรัดตัวของกลามเนื้อของอวัยวะดังกลาว 

  3.  ผลิตความรอนใหความอบอุนแกรางกาย  ซึง่ความรอนนี้เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อ  

แลวเกิดปฏิกิริยาทางเคมี 

  4.  ชวยปองกันการกระทบกระเทอืนจากอวัยวะภายใน 

  5.  เปนที่เกิดพลังงานของรางกาย 

ชนิดของกลามเนื้อ 

  กลามเนื้อแบงตามลักษณะรูปรางและการทํางานได 3 ชนดิ  คอื 

  1.  กลามเนื้อลาย  (Striated Muscle or Crosstripe Muscle)  เปนกลามเนื้อที่ประกอบเปนโครงราง

ของรางกาย (Skeletal Muscle)  เปนกลามเนือ้ทีป่ระกอบเปนลําตวั  หนา  แขน  ขา  เปนตน 
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  โครงสรางและรูปรางลักษณะไฟเบอร  (Fiber)  หรือเซลลของเนือ้เยือ่กลามเนือ้ลาย  มีรูปราง

ยาวรีเปนรูปกระสวย  ไฟเบอรมีขนาดยาว 1-40 มิลลิเมตร  มีพ้ืนหนาตัดกวาง 0.01-0.05  มิลลิเมตร  ไฟเบอรแตละ

อันเม่ือสองดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบลายตามขวางเปนสีแกและออนสลับกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  กลามเนือ้เรยีบ  (Smooth Muscle) กลามเนื้อเรียบประกอบเปนอวัยวะภายในรางกาย  เรียกวา  

กลามเนือ้อวัยวะภายใน  ไดแก  ลําไส  กระเพาะอาหาร  กระเพาะปสสาวะ  มดลูก  หลอดเลือด  หลอดน้ําเหลือง  

เปนตน 

  กลามเนื้อเรียบสนองตอบสิ่งเรานานาชนิดไดดี  เชน  การขยายตัว  การเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิและกระแสประสาท  ความเย็นจะทําใหกลามเนื้อหดตัวไดดี  สําหรับความรอนนั้นขึ้นอยูกับอัตราการให

วาเร็วหรือชา  คือ  ถาหากประคบความรอนทันทีทันใด  ความรอนจะกระตุนใหกลามเนื้อหดตัว  แตใหความรอน

ทีละนอยกลามเนื้อจะคลายตัว  กลามเนื้อเรียบมีความไวตอการเปล่ียนแปลงของสวนประกอบของเลือดหรือน้ําใน

เนือ้เย่ือ  ฮอรโมน  วิตามิน  ยา  เกลือ  กรด  ดาง 

  3.  กลามเนื้อหัวใจ  (Cardiac Muscle)  กลามเนื้อหัวใจจะพบที่หัวใจและผนังเสนเลือดดําใหญที่

นําเลือดเขาสูหัวใจเทานั้น  เซลลกลามเนือ้หัวใจมีลักษณะโดยทัว่ไปคลายคลึงกับเซลลกลามเนื้อลาย  คือ  มีการ

เรียงตัวใหเห็นเปนลายเม่ือดูดวยกลองจุลทรรศน  กลามเนื้อหัวใจมีลักษณะแตกก่ิงกานและสานกัน  มีรอยตอและ

ชอง  (Gap Junction)  ระหวางเซลล  ซึ่งเปนบริเวณที่มีความตานทานไฟฟาต่ํา  ทําใหเซลลกลามเนื้อหัวใจสามารถ

สงกระแสไฟฟาผานจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลลหนึ่งได 

 

 

 

 

 

 

การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบกลามเนื้อ 

  การทํางานของกลามเนือ้ทีมี่ประสิทธิภาพตองทํางานประสานสัมพันธกับกระดูกและขอตอ

ตาง ๆ อยางเหมาะสมกลมกลืนกัน  ตลอดจนมีผิวหนังหอหุม  ดังนัน้  อวัยวะตาง ๆ เหลานี้จึงตองไดรับการสราง

เสริมบํารุง  คือ 

  1.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน โดยเฉพาะวัยรุ นตองการสารอาหารประเภทโปรตีน  

แคลเซียม  วิตามิน  และเกลือแร  เพื่อเสริมสรางกลามเนื้อและกระดูกใหแข็งแรงสมบูรณ  ควรไดรับอาหารที่ให

สารอาหารโปรตีนอยางนอย 1 กรัม  ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน  และตองรับประทานอาหารใหครบทุกหมูใน

ปริมาณทีเ่พียงพอ 
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  2.  ดื่มน้ํามาก ๆ อยางนอยวันละ 6-8 แกว  เพราะน้ํามีความสําคัญตอการทํางานของระบบ

อวัยวะตาง ๆ  

  3.  ออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริมความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ  อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน  วัน

ละ 30-60 นาที 

  4.  ปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อโดยไมใชกลามเนือ้มากเกินความสามารถ 

3.  ระบบโครงกระดกู 

  มนุษยจะมีรูปรางเหมาะสมสวยงามขึ้นอยูกับกระดูกสวนตาง ๆ  ที่ประกอบเปนโครงรางของ

รางกายเริ่มแรกกระดูกที่เกิดขึ้นเปนกระดูกออนและเปล่ียนเปนกระดูกแข็งในระยะตอมา  โดยมีเลือดไปเล้ียงและ

นาํแคลเซียมไปสะสมในกระดูก 

  กระดกูจะเจรญิทัง้ดานยาวและดานกวาง  กระดกูจะยาวขึน้โดยเฉพาะในวัยเดก็  กระดูกจะยาว

ขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุ 18 ปในหญิงและ 20 ปในชาย  แลวจึงหยุดเจริญเติบโต  และกลายเปนกระดูกแข็งแรงทัง้หมด  

สวนการขยายใหญยังมีอยูเนื่องจากยังมีเซลลกระดูกใหมงอกขึ้นเปนเยื่อหุมรอบ ๆ กระดูก  กระดูกเปนอวัยวะ

สําคัญในการชวยพยุงรางกายและประกอบเปนโครงราง  เปนที ่ยึดเกาะของกลามเนื ้อ  และปองกันการ

กระทบกระเทือนตออวัยวะภายในของรางกาย  เม่ือเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูก 206 ช้ิน  แบงเปนกระดูกแกน 80 

ช้ิน  และกระดกูระยางค  126 ช้ิน  กระดูกใหญที่สําคัญ ๆ ประกอบเปนโครงราง  ไดแก 

  1.  กระโหลกศีรษะ (Skull)  ประกอบดวย  กระดกู 8 ช้ิน 

2.  กระดกูใบหนา  (Face Bone) ประกอบดวยกระดูก 14 ช้ิน 

3.  กระดูกที่อยูภายในของหูสวนกลาง (Ear Ossicles) ประกอบดวยกระดูก 6 ช้ิน 

4.  กระดูกโคนล้ิน  (Hyoid Bone) ประกอบดวยกระดูก 1 ช้ิน 

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

6.  กระดกูหนาอก (Sternum) ประกอบดวยกระดูก 1 ช้ิน 

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

8.  กระดกูแขนและขา  (Appendicular Skeleton) ประกอบดวยกระดูก 126 ช้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญของระบบโครงกระดูก 
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  1.  ประกอบเปนโครงราง  เปนสวนที่แข็งของรางกาย 

  2.  เปนที่รองรับและปองกันอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 

  3.  เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ  ทําใหมีการเคล่ือนไหวได 

  4.  เปนที่สรางเม็ดเลือด 

  5.  เปนทีเ่ก็บและจายเกลือแคลเซียม  ฟอสเฟต  และแมกนเีซียม 

  6.  ปองกันอวัยวะภายในรางกาย  เชน ปอด หวัใจ  ตบั สมอง และประสาท เปนตน 

การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบโครงกระดูก 

  1.  รับประทานอาหารใหครบทุกหมูโดยเฉพาะอาหารทีมี่สารแคลเซียมและวิตามินดี  ไดแก  

เนื ้อสัตว  นมและผักผลไมตางๆ  รับประทานใหเพียงพอตอความตองการของรางกายเพื่อไปสรางและบํารุง

กระดูกใหแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  ออกกําลังกายเปนประจาํสมํ่าเสมอจะชวยใหรางกายแขง็แรง  กระดกูและกลามเนื้อทีไ่ดรับ

การบริหารหรือทํางานสมํ่าเสมอ  จะมีความแข็งแกรงมากขึ้น  มีการยืดหยุน  และทํางานไดอยางเต็มที่ 

  3.  ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับกระดูก  หากไดรับอุบัติเหตุโดยถูกตี  กระแทก  ชน  หรือตก

จากที่สูงจนทําใหกระดูกแตกหรือหัก  ตองรีบปฐมพยาบาลอยางถูกวิธีและพบแพทย  เพื่อใหกระดูกกลับสูสภาพ

ปกตแิละใชงานไดดอียางปกต ิ

 

4.  ระบบไหลเวยีนเลือด 

  ระบบไหลเวียนเลือดเปรียบเสมือนระบบการขนสง  ทัง้นีเ้ปนเพราะในระบบไหลเวียนเลือด  

มีเลือดทําหนาที่ลําเลียงอาหารที่ยอยสลายแลว  น้ํา  กาซ  ไปเล้ียงเซลลตาง ๆ ของรางกาย  และเวลาเลือดไหลเวียน

กลับก็จะพาเอาของเสียตาง ๆ ไปยังสวนของรางกายที่ทําหนาที่สงของเสียเหลานี้ออกมานอกรางกายดวย 

ความสําคญัของระบบไหลเวียนเลือด 

  1.  นํากาซออกซิเจน (O2) สงไปยังเซลลตาง ๆ ของรางกาย  และนํากาซคารบอนไดออกไซด 

(CO2)  จากเซลลเพ่ือขับออกนอกรางกายทางลมหายใจ 

  2.  ควบคุมอุณหภูมิภายในรางกายใหอยูในเกณฑปกติ 

  3.  นําน้ําและเกลือแรตาง  ๆไปสูเซลลและขับของเสียออกจากรางกายในรูปของปสสาวะ 

  4.  นาํแอนตบิอด ี(Antibody) ไปใหเซลลตาง ๆ  เพ่ือชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันโรค 

  5.  นําฮอรโมนไปใหเซลลตาง ๆ  เพ่ือใหรางกายทํางานตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ  ได 

  6.  นาํเอนไซมไปใหเซลลตาง ๆ เพ่ือชวยในการเผาผลาญอาหาร 

 

  เลือดและทางเดินของเลือด 

  1.  เลือด  (Blood) เปนของเหลวสีแดงมีฤทธิ์เปนดาง  มีความเหนียวกวาน้ําประมาณ 5 เทา  

รางกายคนเรามีเลือดอยูประมาณ 10% ของน้ําหนักตัว  ในเลือดจะประกอบดวยพลาสมา (Plasma)   มีอยูประมาณ 

55% ของปริมาณเลือดในรางกายและมีเซลลเม็ดเลือด (Corpuscle) ซ่ึงมีทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  และเกล็ด

เลือด  (Platelet) ซ่ึงรวมกันแลวประมาณ 45% ของปริมาณเลือดในรางกาย 
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  2.  หัวใจ  (Heart)  จะมีขนาดประมาณกําปนของตนเอง  ตัง้อยูในทรวงอกระหวางปอดทัง้ 2 

ขาง  พ้ืนที่ของหัวใจ 2 ใน 3 สวนจะอยูทางหนาอกดานซายของรางกาย  ภายในหวัใจจะแบงเปน 4 หอง  ขางบน 2 

หอง  ขางลาง 2 หอง  มีลิน้หัวใจกัน้ระหวางหองบนและหองลาง  แตละหองจะทําหนาทีต่างกันคือ  หองบนขวา

จะรบัเลือดเสียจากสวนตาง ๆ ของรางกายจากหลอดเลือดดาํ  หองลางขวาจะรบัเลือดจากหองบนขวาแลวสงไปยัง

ปอด  ปอดจะฟอกเลือดดําใหเปนเลือดแดงเพ่ือนําไปใชใหม  หองบนซายจะรับเลือดแดงจากปอด  หองลางซายจะ

รับเลือดจากหองบนซายแลวสงผานหลอดเลือดแดงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย 

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

หวัใจไปเล้ียงเซลลตาง ๆ ของรางกาย  หลอดเลือดดาํ  (Veins)  จะนําเลือดที่ใชแลวจากสวนตาง ๆ ของรางกายกลับ

สูหัวใจ  แลวสงไปฟอกที่ปอด  หลอดเลือดฝอย (Capillaries) เปนแขนงเล็ก ๆ ของทัง้หลอดเลือดแดงและหลอด

เลือดดํา  ผนังของหลอดเลือดฝอยจะบางมากมีอยูทั่วไปในรางกาย  จะเปนที่แลกเปล่ียนอาหาร  กาซ  และของเสีย

ตาง ๆ ระหวางเลือดกับเซลลกบัเซลลของรางกาย  เพราะอาหาร  กาซ  และของเสียตาง ๆ  สามารถซึมผานได 

 

 

 

 

 

 

 

  4.  น้าํเหลืองและหลอดน้าํเหลือง (Lymph and Lymphatic Vessels) น้ําเหลืองเปนสวนหนึง่ของ

ของเหลวในรางกาย  มีลักษณะเปนน้าํสีเหลืองออนอยูในหลอดน้าํเหลืองซึง่มีอยูทั ่วรางกาย  น้าํเหลืองจะ

ประกอบดวย น้ํา โปรตีน (Protein) เอนไซม (Enzyme) แอนติบอดี (Antibody) และเซลลเม็ดเลือดขาว  (White blood cell) 

น้ําเหลืองจะเปนตัวกลางแลกเปล่ียนสารตาง ๆ ระหวางเซลลและหลอดเลือดฝอย  เซลลเม็ดเลือดขาวในตอม

น้ําเหลืองชวยกําจัดแบคทีเรียหรือส่ิงแปลกปลอมตาง ๆ    

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด 

  1.  รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู  และมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย 

  2.  ลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีไขมัน  และมีสารคอเลสเตอรอล (Cholesterol) สูงเมือ่

เขาสูวัยผูใหญ  เนือ่งจากจะทําใหเกิดไขมันในเลือดสูง  เชน กุง  ปลาหมึก  กะทิ  อาหารประเภทผัด  ทอด  หนัง

สัตว  ไขมันสัตว  เปนตน  อยางไรก็ตาม  สารอาหารประเภทไขมันยังจัดวาเปนสารอาหารที่จําเปนในวัยเด็กและ

วัยรุน  เพราะไขมันเปนสวนประกอบของโครงสรางผนังเซลลและเปนแหลงของพลังงาน  ดังนั้น  วัยรุนควร

รับประทานอาหารที่มีไขมันบางในปริมาณที่เหมาะสมตามขอแนะนําทางโภชนาการ 

  3.  ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละอยางนอย 30 นาที 
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  4.  ทําจิตใจใหราเริงแจมใส  ดูแลสุขภาพจิตของตนเองใหดี 

  5.  ควรมีเวลาพักผอนบาง  ไมหกัโหมการทาํงานจนเกินไป 

  6.  ผูใหญควรตรวจวัดความดันเลือดเปนระยะ ๆ และตรวจเลือดเพ่ือดูไขมันในเลือดอยางนอย

ปละครั้ง 

  7.  งดเวนการสูบบุหรี่  และการดื่มสุรา  ตลอดจนสารเสพติดทุกชนิด 

  8.  เม่ือเกิดความผิดปกติเก่ียวกับระบบไหลเวียนเลือดควรรีบไปพบแพทย 

 

สรุป 

  รางกายของคนเราประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ มากมาย  มีทั้งที่มองเห็น  ซึ่งสวนใหญจะอยู

ภายนอกรางกาย  และสวนที่เรามองไมเห็นซ่ึงจะอยูภายในรางกายของคนเรา  แตละอวัยวะจะทําหนาที่เฉพาะและ

ทํางานประสานกัน  จึงทําใหรางกายสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข  การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของ

รางกายจําแนกเปนระบบได 10 ระบบ  ในช้ันนี้ไดศึกษาเพียง 4 ระบบ  คอื  ระบบผวิหนงั  ระบบกลามเนื้อ  ระบบ

โครงกระดูกและระบบไหลเวียนเลือด 

  ผิวหนังทําหนาที่เหมือนเกราะปองกันสิ่งตาง ๆ ที ่อาจทําอันตรายตอรางกาย  กระดูกเปน

อวัยวะสําคญัในการชวยพยุงรางกายและประกอบโครงราง  เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ  ซ่ึงกลามเนื้อทั่วรางกายมี 

656 มัด  มีหนาที่ทําใหคนเราทํางานตาง ๆ ได  โดยใชการยืดหดของกลามเนื้อ  ดังนั้นเราจะตองสรางเสริมเพื่อ

ดํารงประสิทธิภาพในการทํางานของระบบผิวหนัง  ระบบกลามเนื้อ  และระบบโครงกระดูก 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกวัยตั้งแตเกิดจนตาย  มีปจจัยสําคัญที่เก่ียวของทั้ง 

3 เรือ่งคือ  พันธุกรรม  สิ่งแวดลอม และโภชนาการ  ทุกคนจึงควรเรียนรูเพือ่ใหการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

เปนไปตามวัย 

1.  พันธุกรรม (Heredity) 

  ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม  เปนลักษณะทางรางกายและจิตใจที่สืบทอดไปยังลูกหลาน

ได  ตองเปนลักษณะที่บรรพบุรุษไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ นกอน ๆ สวนความผิดปกติที ่เกิดขึ ้น

หลังจากการปฏสินธิ  เชน  ตาบอด  มีอวัยวะบางสวนพิการ  เปนโรคล้ินหัวใจรั่ว  เปนตน  ลักษณะผิดปกติเหลานี้  

จึงไมใชความผิดปกติจากสาเหตุทางพันธุกรรม  เม่ือมนุษยรูจักธรรมชาติภายในตนเองมากขึ้น  และชวยใหวงการ

แพทยเขาใจกลไลของการเกิดโรคหลายกลุม  โดยเฉพาะโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม  อันมีสาเหตุจากยีน (gene) 

หรือ โครโมโซม (Chromosome)  

  ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม  ไดแก 

  1.  ลักษณะทางกาย  เชน  สีผวิ  สีตา  รปูราง 

  2.  ลักษณะทางจติใจและสตปิญญา  เชน  อารมณ  ความฉลาด 
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  3.  โรคทางกาย  เชน  เบาหวาน  ตาบอดสี  เลือดออกไมหยุด 

  4.  โรคทางจติบางประเภท  เชน  โรคจติเภท 

  5. ชนิดของหมูเลือด (Blood group) 

สรปุ 

  พันธุกรรม  เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของมนุษย  เปนลักษณะทาง

รางกายที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลานตามโครโมโซม  ที่แสดงออกในลักษณะสีผิว  สติปญญา  

ชนิดเลือด  เปนตน 

 

2.  ส่ิงแวดลอม 

  สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอชีวิตตั้งแตการปฏิสนธิในครรภมารดาจนกระทั่งคลอดออกมาเปน

ทารก  แลวเจริญเติบโตและพัฒนาผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ  สิง่แวดลอมเปนองคประกอบทีมี่อิทธิพลตอสุขภาพ

และการเจริญเติบโต  แบงออกไดดังนี้ 

  1.  ส่ิงแวดลอมกอนเกิด  ไมใชเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกับพันธุกรรม  สิง่แวดลอมนี้ไดแกรางกายของ

มารดา  สุขภาพของมารดาเปนสิ่งที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอทารกในครรภ  โดยเฉพาะอาหาร  การ

กิน  และการปฏิบัติของมารดาในขณะตั้งครรภ 

  2.  ภาวะทางโภชนาการ  มีความสําคัญตอทารกในครรภ  หากมารดาขาดสารอาหารขณะ

ตั้งครรภจะมีผลทําใหบุตรมีน้ําหนักแรกเกิดนอย  ผลกระทบตอการเจริญเติบโตมากนอยเพียงใดขึ้นอยุกับระดับ

ความรนุแรงและระยะเวลาของการขาดสารอาหารนัน้ ๆ  

  3.  โรคภัยไขเจ็บโรคตาง ๆ เชน  หัดเยอรมัน จะมีผลตออัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของเด็กนับตั้งแตอยูในครรภ  เปนตน 

  4.  ฐานะทางเศรษฐกิจ  สภาพเศรษฐกิจยอมมีผลกระทบตอภาวะโภชนาการและสุขภาพของ

เด็กได 

  5.  สุขภาพของผูเล้ียงดู  สภาพสังคมปจจุบันภาระการอบรมเล้ียงดูเด็กมักตกอยูกับผูอ่ืนที่ไมใช

บิดา  มารดา  หากผูเลี้ยงดูมีสุขภาพที่ไมดี  มีโรคติดตอเชนเปนวัณโรค  เพราะเด็กจะติดโรครายแรงและมีการ

เจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร  สงผลกระทบตอพัฒนาการดานอ่ืน ๆ  

  6.  ส่ิงแวดลอมทางสังคม 

  7.  บริการสุขภาพ 

สรปุ 

 ส่ิงแวดลอม  เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของมนุษยตั้งแตการปฏิสนธิในครรภ

จนกระทั้งคลอดออกมาเปนทารกและเจริญเติบโตผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ  สิ่งแวดลอมเหลานี้  เชน  สุขภาพของ

มารดาในขณะตั้งครรภ  อาจมีผลกระทบตอทารกในครรภ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมทางสังคม  เปนตน 

 

3.  โภชนาการ 

  การมีความรูเรื่องโภชนาการที่ถูกตอง จะทําใหทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจทุกคน  ซ่ึงควร

เรียนรูหลักการบริโภคเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย  เรียกวา  โภชนบัญญัติ 9 ประการ  ดงันี้ 

  1.  กินอาหารครบ 5 หมู  แตละหมูใหหลากหลาย  และหม่ันดูแลน้ําหนักตัว 
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  2.  กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 

  3.  กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 

  4.  กินปลา  เนื้อสัตวไมติดมัน  ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา 

  5.  ดืม่นมใหเหมาะสมตามวัย 

  6.  กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร 

  7.  หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัด  และเค็มจัด 

  8.  กินอาหารทีส่ะอาดปราศจากการปนเปอน 

  9.  งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

สรปุ 

  การรับประทานอาหารโดยยึดหลักโภชนาการ  ทําใหไดพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม

กับวัย  เปนปจจัยสําคัญขอหนึ่งที่สงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกเพศทุกวัย 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย 

3.1  วัยทารก 

การแบงชวงอายุของวัยทารกจะแบงออกได 2 ระยะ  คอื  วัยทารกแรกเกิด อายุตัง้แตแรกเกิดถึง 

2 สัปดาห  วัยทารกอายุตั้งแต 2 สัปดาหถึง 2 ขวบ 

3.1.1  วัยทารกแรกเกดิ 

พฒันาการทางรางกาย 

ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัม  และลําตัวยาวประมาณ 45-50 เซนติเมตร  

ทารกไมอาจควบคุมกลามเนื้อได  สายตามองส่ิงตาง ๆ ไรจุดหมาย  มองเห็นส่ิงใดไมชัด  จะนอนมากหลับงายและ

สะดุงตื่นงาย 

พฒันาการทางอารมณ 

อารมณของทารกแรกเกิดมักจะมีอารมณรัก  อารมณโกรธ  และอารมณกลัว  ทั้งนี้  พอแมจะมี

อิทธิพลในการพัฒนาอารมณตอทารกมากที่สุด 

พัฒนาการดานบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพของทารกมีการพัฒนามาตั้งแตกําเนิดเชนเดียวกับลักษณะอื่น ๆ ของรายกายโดยมี

ส่ิงแวดลอมและพันธุกรรมเปนตัวกําหนด  จึงทําใหทารกแตละคนมีความแตกตางกันตั้งแตเกิด 

3.1.2  วัยทารก 

พัฒนาการทางรางกาย 

ระยะนี้ทารกเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  จากแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน  น้ําหนักจะเพิม่ขึ้นรวดเร็ว

ภายหลัง 6 เดือน  ถึง 3 ป  น้ําหนักจะเริ่มลดลง  เนื่องจากตองออกกําลังกายในการฝกหัดอิริยาบถตาง ๆ เชน  นั่ง  

ยืน  เดิน  เปนระยะฝกลักษณะใหมจึงมักเกิดอุบตัเิหตบุาง  เชน  ลม  ตกเตยีง  หรอืตกบนัได  เปนตน 

พฒันาการทางอารมณ 
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การพัฒนาดานอารมณของทารกวัยแรกเกิดจะสงเสียงรองเม่ือไมพอใจ  หรือโกรธเม่ือถูกขัดใจ  

จะเริม่กลัวสิ่งรอบตัว  สิง่ทีไ่มคุนเคยจะถอยหนี  รองไหเมื่อตองการขอความชวยเหลือจากผูใหญ  จะเปนวัยที่มี

ความอิจฉาริษยา  เม่ือเห็นพอแมเอาใจใสนองเปนพิเศษ  ทําใหตนขาดความสําคัญไปอยากรูอยากเห็นส่ิงแปลก ๆ 

ใหม ๆ รูจักย้ิมหรือหัวเราะเม่ือมีความพอใจ  จะรักและหวงแหนของเลนหรือรักสัตวเล้ียง 

พฒันาการทางภาษา 

ทารกเริ่มเปลงเสียงออแอไดตั้งแตระยะ 6 เดอืนแรก  เชน  ปอ  มา  ดา  ฯลฯ  ภายหลังจึงฝกหัด

ทําเสียงเลียนแบบผูใกลชิด  สามารถเขาใจคําพูด  ความรูสึกที่แสดงออกทางสีหนา  ทาทาง  น้ําเสียงของผูพูดได  

ในระหวางนี้ผูอยูใกลชิดควรเปนแบบอยางที่ดีใหแกทารก  เชนการพูดชา ๆ ออกเสียงใหชัดเจน 

 

 

พัฒนาการทางสตปิญญา 

พัฒนาการดานนี้มีอิทธิพลจากการไดเลนกับเพ่ือน ๆ เขาใจภาษาที่พูดกับคนอ่ืน  ตลอดจนการ

พัฒนากลามเนื้อบางสวน  เชน หู  ตา  เปนตน  พัฒนาการทางสติปญญาของทารก  จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวโดย

บังเอิญและพอใจเพลิดเพลิน  เชน  อมส่ิงของ  ดูดนิ้วมือ  รูจักใชเทาเขี่ยของที่อยูใกลตัว  การถีบผาใหออกจากตัว

เมื่อรอนหรือผาเปยก  รูจักแกปญหาดวยวิธีลองถูกลองผิด  ไมทําซ้าํซาก  เมื่ออายุ 18 เดือนขึ้นไป  จะรูจักสราง

ความคิดรวบยอด  รูจักนําตัวตุกตามาสมมติเปนพ่ีนองกันได 

พอแมควรเสริมพัฒนาการดานความคิดดวยการหาเครือ่งเลนเกีย่วกับประสาทสัมผัสการใช

กลามเนือ้ในระยะตางๆ เชน  อายุ 1 เดือน  การหาของเลนสีสวยไมแตกมาใหจับเลน  อายุ 6-12 เดือน  ควรหาของ

เลนทีเ่ปนรูปทรงตางๆ และมีกลองใหใส  อายุ 12-18 เดือน  ควรเปนรถที่สามารถลากได  เพื่อใหเกิดความสนุก

เพลิดเพลินฝกสอนไปดวย 

 

สรปุ 

  วัยทารกนับชวงอายุระหวางแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ  โดยแบงการพัฒนาการออกได 2 ระยะ  คอื 

  1.  วัยทารกแรกเกิด  มีพฒันาการทางรางกาย  ทางอารมณ  และดานบคุลิกภาพ 

  2.  วัยทารก  มีพฒันาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางภาษาและสตปิญญา 

  ในวัยทารกจะมีส่ิงแวดลอมและพันธุกรรมกําหนดความแตกตางกันของทารกแตละคนตัง้แต

เกิด 

 

3.2  วัยเด็ก 

การแบงชวงอายุของวัยเดก็  โดยประมาณแบงไดเปน 3 ระยะไดแกวัยเด็กตอนตน  อายุตัง้แต 2-5 ป  

วัยเดก็ตอนกลาง  อายุตัแ้ต 5-9  วัยเด็กตอนปลาย  อายุตั้งแต 9-12 ป 

3.2.1  วัยเด็กตอนตน 

พฒันาการทางรางกาย 

วัยเด็กตอนตนหรือวัยกอนเขาเรียน  อัตราการเจริญเติบโตลดลงตางกวาวัยทารก  จะเปลี่ยน

จากลักษณะทาทางของทารก  มีความเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย  ฟนแทจะเริ่มขึ้น 1-2 ซ่ี  จะเริ่ม

เลือกอาหารตามที่ชอบ  นอนเปนเวลา  บางคนยังปสสาวะรดทีน่อน  เริม่มีทักษะในการใชมือ แตงตัวไดเอง  ใส
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รองเทาไดเอง  เปนตน  ตอไปจะสนใจการวิ่งกระโดดหอยโหนเปนระยะ  ชอบเลนกับเพือ่น ๆ มาก  ทําใหเกิด

ความอบอุนไมรูสึกถูกทอดทิ้ง 

พฒันาการทางอารมณ 

วัยนี้จะเปนคนเจาอารมณ  มักจะโกรธเมื่อถูกขัดใจจะแสดงออกโดยการทุบตี  ขวางปาสิ่งของ

ทิ้งตัวลงนอน  จะมีความกลัวกับสิ่งของแปลก ๆ ใหม ๆ จะหลบซอนวิ่งหนี  ความกลัวจะคอย ๆ หายไปโดยการ

ไดรับการอธิบาย  และการใหเด็กไดคุนเคยกับส่ิงนั้น ๆ มีความอิจฉาริษยานองใหมหรือพ่ี ๆ โดยคิดวาตนถูกแยง

ความรักไปจากพอแม  เปนวัยที่มีอารมณรางเริง  แจมใส  หัวเราะยิ้มงาย  อยากรูอยากเห็นจะถามโนนถามนี่   มี

ความสงสัยในส่ิงตาง ๆ ไมส้ินสุด  จะแสดงความรักอยางเปดเผย  เชน  การกอดจูบ  บุคคลที่ตนรักหรือส่ิงของตาง 

ๆ  

พฒันาการทางสังคม 

เด็กเริ่มรูจักคบเพ่ือน  เลนกับเพ่ือน  ปรับตัวใหเขากับเพ่ือน ๆ  มีการเลนกันเปนกลุม  ชอบเลน

แขงขนัมีการเลนแยกตามเพศชายเพศหญิง  พอใจจะเลนดวยกัน  ชวยเหลือกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  ยอมรับฟงกัน  เริ่ม

มองเห็นความแตกตางระหวางเพศหญิงเพศชาย  สนใจซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เปนเพศของตน  ซ่ึงจะเปนการไปสู

บทบาทชายหญิงเมื่อเติบโตขึ้น 

พฒันาการทางภาษา 

เด็กจะใชภาษาไดดีพอสมควรสามารถอานและเขียน รูความหมาย  คําใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว  

การพัฒนาภาษามิไดขึ้นอยูกับสติปญญาอยางเดียว  แตมีองคประกอบอ่ืน เชน ครอบครัวใหญเกินไปโอกาสพูดคุย

กับลูกนอยไป  ในครอบครวัใชภาษาพูดมากกวา 1 ภาษาทาํใหเดก็สับสน 

3.2.2  วัยเด็กตอนกลาง 

พฒันาการทางรางกาย 

การเจริญเติบโตจะเปนไปเรื ่อย ๆ รางกายจะขยายออกทางสูงมากกวาทางกวาง  รูปราง

เปลี่ยนแปลงจะมีฟนถาวรขึ้นแทนฟนน้ํานมเรื่อย ๆ เด็กวัยนี้ไมชอบอยูนิ่ง  ชอบทํากิจกรรมอยางรวดเร็ว  ไมคอย

ระมัดระวัง  เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกลางแจง  เกมสกีฬาตาง ๆ ที่ใชกลามเนื้อและการทรงตัว 

พฒันาการทางอารมณ 

เปนวัยเขาเรียนตอนตนเมื่อเขาโรงเรียนเด็กตองเรียนรูการปรับตัวเขากับสิง่แปลก ๆ ใหม ๆ 

เชน  ครู  สถานที่  ระเบียบวินัย  ส่ิงแวดลอมใหม ๆ ทําใหเด็กมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ  ตองการแสดงตนเปน

ที่ช่ืนชอบของครู  ตองการการยอมรับเขาเปนหมูคณะ  มีโอกาสทํากิจกรรมกับหมูคณะทําใหอารมณแจมใสเบิก

บาน 

พฒันาการทางสังคม 

เมือ่เด็กเริม่เขาโรงเรียนบางคนอาจมีปญหาในการคบเพือ่นฝูง  ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยาก  

ทัง้นี ้แลวแตการอบรมทีไ่ดรับจากทางบาน  เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่บรรยากาศอบอุน  จะมีอารมณมั่นคง

แจมใสจะใหความรวมมือแกหมูคณะ มีเพ่ือนมาก 

พัฒนาการทางสติปญญา 

โดยทัว่ไปเด็กจะเรียนรูจากสิง่ใกลตัวกอน  จะมีพัฒนาการทางดานภาษาเจริญขึ้นรวดเร็ว  รับรู

คําศัพทเพ่ิมขึ้นใชถอยคําภาษาแสดงความคิดความรูสึกไดอยางดี  เริม่มีพัฒนาการดานจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ
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ไดในบางอยางเริ่มสนใจส่ิงตาง ๆ แตยังไมสามารถพิจารณาไดอยางลึกซ้ึงในเรื่องของความจริง  ความซ่ือสัตยอาจ

หยิบฉวยของผูอ่ืนโดยไมตั้งใจขโมยก็ได 

3.2.3  วัยเด็กตอนปลาย  

เด็กวัยนี้จะมีอายุระหวาง 9-12 ป  โดยประมาณ  โครงสรางของรางกายเปลี่ยนแปลง  เพื่อ

เตรียมเขาสูวัยรุน 

พฒันาการทางรางกาย 

ในระยะนี้  เด็กหญิงจะเติบโตเร็วกวาเด็กชาย  เด็กหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนระหวางอายุ 11-12 

ป  โดยประมาณ  เด็กชายจะเริ่มมีการหล่ังอสุจิระหวางอายุ 12-16 ป  โดยประมาณ 

พฒันาการทางดานอารมณ 

รักษาอารมณไดปานกลาง ไมชอบการแขงขัน  ชอบการยกยองมีความกังวลเกี่ยวกับรูปราง

ตนเอง  รกัสวยรกังาม  ตองการความรกัจากเพ่ือนและครู 

พฒันาการทางสังคม 

เด็กจะมีการรักกลุมพวกมากโดยมีพฤติกรรมเหมือนกลุม  ในดานการแตงกาย  วาจา  และการ

แสดงออกมีความตองการเปนที่ไววางใจได  มีอารมณ  คลายคลึงกัน  ไมยอมอยูคนเดียว 

พัฒนาการทางสติปญญา 

เริม่มีสติปญญามีความสามารถคิดและแกปญหาไดมาก  มีความคิดริเริม่  ทีจ่ะทําสิง่ใหม ๆ มี

ความเช่ือม่ันในตนเอง  รับผิดชอบ  รูจักใชเหตุผล  อยากรูอยากเห็น  และมีความเขาใจส่ิงตาง ๆ ไดเร็ว  เด็กชายจะ

มีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ดาราศาสตร  แตเด็กหญิงสนใจเรื่องตัดเย็บ  ทําอาหาร  การเรือน  แต

ที่สนใจคลายกันไดแก  เล้ียงสัตว  ดูภาพยนตร  หรือการไปเที่ยวไกล ๆ  

สรปุ 

ชวงอายุในวัยเด็ก  อยูระหวาง 2-12 ป  โดยประมาณมีพัฒนาการเปน 3 ระยะดังนี้ 

วัยเดก็ตอนตน  มีพฒันาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางสังคม  และทางภาษา 

วัยเดก็ตอนกลาง  มีพฒันาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางสังคม  และทางสตปิญญา 

วัยเด็กตอนปลาย  มีพฒันาการทางรางกาย  ทางอารมณ  ทางสังคม  และทางสตปิญญา 

พัฒนาการชวงอายุในวัยเดก็  จะพบวาเดก็หญิงมีพฒันาการทางรางกายเรว็กวาเดก็ชาย 

 

3.3  วัยรุน 

การแบงชวงอายุของวัยรุ นอยูระหวาง 11-20 ป  โดยประมาณ  การเจริญเจริญเติบโตทาง

รางกายของเด็กผูชายและเด็กผูหญิง  เปนชวงระยะของการเขาสูวัยหนุมวัยสาว  เด็กผูหญิงจะเขาสูวัยรุนเมื่ออายุ

ประมาณ  11  ปขึ้นไป  เด็กผูชายจะเขาสูวัยรุนเมื่ออายุประมาณ 13 ป  วัยรุนเปนชวงของการปรับตัวจากวัยเด็ก

ไปสูวัยผูใหญ  ทําใหมีความเครียด  ความขัดแยงในความคิด  อารมณ  และจิตใจ  หากเด็กวัยรุนไดรับรู  เขาใจ

กระบวนการพัฒนาทัง้ในดานรางกายและจติใจ  จะไมวิตกกังวลกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเอง  

อีกทั้งยังสามารถชวยใหพวกเขารูจักวิธีปรับตัวใหเขากับสังคม  ไมกอปญหาใหเกิดเปนเรื่องวุนวายรวมถึงการดูแล

รกัษา  และปองกันตนเองจากโรคตดิตอทางเพศสัมพันธชนดิตาง 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  เปนความกลัวอยางหนึง่ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการใชจินตนาการมากกวาจะมี

สาเหตจุรงิ ๆ ในวัยรุนความกลัวจะลดนอยลงแตจะมีความกังวลใจมาแทน  ความวิตกกังวลอาจเกิดจากประสบการณที่

ไมพอใจในอดตี  หรือตั้งความหวังในการทํางานไวสูง เปนตน 

  วัยรุนมักมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ อาทิ  

• วิตกกังวลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของรางกายวา  มีความผิดปกติหรือไม  วัยรุนคนอ่ืน ๆ 

จะเปนแบบนี้หรือไม 

• วิตกกังวลกับอารมณทางเพศที่สูงขึน้  และรูสึกไมแนใจในความเปนชายหรือหญิงของ

ตนที่อาจทําใหภาพพจนหรือความนับถือตนเองเริ่มส่ันคลอน 

• กังวลกับพฤติกรรมทางเพศ  ไดแก  การสําเร็จความใครดวยตนเอง  ความอยากรูอยาก

เห็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศตาง ๆ 

• เรื่องความสัมพันธกับเพ่ือน  ทั้งกับเพ่ือนเพศเดียวกัน  และเพ่ือนตางเพศ 

• เรื่องการทาํงาน  เกรงจะไมประสบความสําเรจ็ 

 

วัยรุนสามารถลดความรูสึกวิตกกังวลลงไดดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ 

• ทําความเขาใจหรือหาความรูในเรื่องที่ยังไมเขาใจใหเกิดความชัดเจน  อาทิ  หาความรูที่

ถูกตองในเรื่องเพศ  ปรึกษาผูใหญหรือผูรูในเรื่องนั้น ๆ  

• ยอมรบัวา  อารมณความรูสึกเปนส่ิงที่เกิดขึ้นเองควบคุมไมไดเพราะเปนธรรมชาติ  แตเรา

สามารถควบคมุการกระทาํ  หรอืพฤตกิรรมได  อาท ิ อยูใกลเพ่ือนหญิงแลวเกิดอารมณทางเพศก็ควรเขาใจวาเปน

อารมณที่เกิดขึ้นจากแรงขับทางเพศตามธรรมชาติไมใชความผิดปกติหรือส่ิงเลวราย  และพยายามฝกควบคุมใหมี

การแสดงออกทีเ่หมาะสมกับสถานะของตนหรอืหากิจกรรมอ่ืนทาํ  อาท ิ การเลนกีฬา  ทาํงานอดเิรก  อานหนงัสือ  

เลนดนตรีรองเพลง ฯลฯ  เปนตน 

 

 

ความกลัวของวัยรุน 

  เนื ่องจากวัยรุ นในชวงเวลาของการเปลี่ยนจากเด็กไปเปนผูใหญ  วัยรุ นจึงมักกลัวการเปน

ผูใหญกลัวความรับผิดชอบ  บางครั้งอยากเปนเด็ก  บางครั้งอยากเปนผูใหญ  ทําใหอารมณผันผวน  หงุดหงิดได

งายมาก 

  วัยรุนมักกลัวเสียช่ือเสียง  กลัวผิดพลาด  กลัวทํางานไมไดผล 
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  การแสดงออกของวัยรุนเมื่อเกิดความกลัว  คือ  การหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณที่ทําใหเกิด

กลัว  หรือพยายามตอสูกับเหตุการณทีเ่ขาพิจารณาแลววาจะเอาชนะได  ซึง่จะเปนผลดีคือเกิดความมัน่ใจเพิ่มขึน้  

แตบางครั้งที่วัยรุนไมอาจหนีจากเหตุการณที่ทําใหกลัวได  เพราะกลัวคนจะวาขี้ขลาดจะเปนผลใหวัยรุนเกิดความ

วิตกกังวล 

  วัยรุนควรหาทางออกใหแกตนเองเพื่อเอาชนะความกลัวไดโดย 

• พยายามหาประสบการณตาง ๆ ใหมากที่สุดเพ่ือไมไดเกิดความกลัวและสรางความม่ันใจ

ใหตนเอง 

• วิเคราะหสถานการณ  และพยายามหาทางแกไขส่ิงทีแ่กไขได 

• ขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน อาทิ  เพ่ือน  ครู  พอแม  หรือ  ผูใหญที่ไวใจ 

 

ความโกรธของวัยรุน 

  ความโกรธของวัยรุนอาจเกิดจากสาเหตุตางๆ อาทิ  ความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจาก

ผูใหญ  ถูกเยาะเยยถากถาง  ถูกกาวกายเรื่องสวนตัว  ถูกขัดขวางไมใหทําในสิ่งที่เขาคิดวาจะประสบความสําเร็จ 

เปนตน  การแสดงออกเมือ่โกรธขึ้นอยูกับการเลี้ยงดู  การเลียนแบบในครอบครัว  อาจแสดงออกโดย  สบถ  

สาบาน  การทุบขวางปาส่ิงของ  วัยรุนหญิงรองไหเม่ือผานชวงวัยรุนตอนตนไปแลวคืออายุประมาณ 17-18  ปไป

แลวจะควบคุมความโกรธไดดีขึ้น  วัยรุนหญิงสามารถควบคุมโกรธไดดีกวาวัยรุนชาย 

  วันรุนควรฝกควบคุมการแสดงออกใหเหมาะสม  อาทิ 

• ฝกควบคุมความโกรธดวยวิธีตาง ๆ  เชน  นับ 1-100  หายใจเขาออกลึก ๆ ชาๆ ใหสมาธิจดจอ

อยูกบัลมหายใจเขาออก  หลีกเล่ียงออกไปจากสถานการณทีท่าํใหโกรธ  เปนตน 

• ไมควรตอบโตฝายตรงขามในขณะที่อยูในอารมณโกรธดวยกันทั้ง 2  ฝาย  รอใหอารมณ

สงบแลวจึงพูดคุยดวยเหตุผล 

• ควรพูดช้ีแจงดวยกิริยาที่สุภาพตอผูใหญที่ตักเตือนเพราะความหวงใย 

 

อารมณรักของวัยรุน 

  อารมณรักเปนอารมณที่กอใหเกิดสภาวะของความยินดี  ความพอใจ  เม่ือวัยรุนมีความรูสึกรัก

ใครขึ้นแลว  จะมีความรูสึกที่รุนแรงและจะมีการเลียนแบบบุคลิกภาพที่ตนรักอีกดวย  เมือ่อยูหางกันจะทําใหเกิด

ความกระวนกระวายใจ  จะมีการโทรศัพทหรือเขียนจดหมายติดตอกัน  วัยรุนจะพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือใหคนที่

ตนรกัมีความสุข  อาท ิ ชวยทาํงานในโรงเรยีน  ใหของขวัญ  วัยรุนจะแสดงออกอยางเปดเผย  อาทิ  การเฝาคอยดูหรือ

คอยฟงคนที่ตนรักทําส่ิงตาง ๆ   

  การมีความรักตอส่ิงตาง ๆ  อาทิ  รักธรรมชาติ  รักช่ืนชมตอเสียงเพลง  แมแตความรักที่เปนอุดมคติ

สูงสง  อาทิ  รักในเพ่ือนมนุษย  หรือความรักตอบุคคลอ่ืนลวนเปนส่ิงที่ดีงาม             แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการแสดงออก

วามีความเหมาะสมตามสถานะของวัยรุนหรอืไม 

  การแสดงความรักที่เหมาะสมตอสถานะของวัยรุน  โดยเฉพาะความรักตอเพศตรงขาม  ควร

เปนความรักที่อยูบนพ้ืนฐานของการใหเกียรติคนที่ตนรัก  ไมลวงเกินใหเกิดความเส่ือมเสีย  มีการควบคุมอารมณ

ความตองการทางเพศ  มีการแสดงออกที่สังคมยอมรับได  อาทิ  ไมไปอยูในที่ลับตา  ไมไปพักคางคืนกันตาม

ลําพัง  ไมมีการถูกเนื้อตองตัว  เปนตน 
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อารมณราเริงของวัยรุน 

  อารมณราเริงจะเกิดขึ้นเม่ือวัยรุนสามารถปรับตัวไดดีในการทํางาน  และการปรับตัวใหเขากับ

สถานการณตาง ๆ ทางสังคม  สามารถทํางานที่ยาก ๆ ไดสําเร็จ  วัยรุ นทีอ่ารมณราเริงที่มีการแสดงออกทาง

ใบหนา  ทางรางกาย  อาท ิ การย้ิม  หวัเราะ 

 

ความอยากรูอยากเห็น 

  วัยรุนมีความอยากรูอยากเปนในเหตุการณแปลก ๆ ใหม ๆ เชน  เรือ่งเพศ  การเปลีย่นแปลง

รางกาย  ความรูสกึทางเพศ 

  ความอยากรูอยากเปนของวัยรุนแสดงออกโดยการพุดคุย  ซักถาม  วิพากษวิจารณ  มีการตั้ง

คําถามกับคนใกลชิด  อาทิ  เพือ่น  ผูใหญทีใ่กลชิด  การแสดงออกเชนนี้เปนการแสดงออกทีส่รางสรรค  การที่

วัยรุนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใหญที่มีประสบการณมาก ๆ และเปนคนที่ใจกวางยอมรับฟงจะชวยให

วัยรุนไดพัฒนาความคิดที่กวางขวางสูการเปนผูใหญตอไป 

 

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน 

  เด็กผูหญิงเมือ่เริม่ยางเขาสูวัยสาวก็จะมีการเปลีย่นแปลงทางดานอารมณ  หรือภาวะทางดาน

จิตใจไปดวยเชนกัน  โดยที่เด็กผูหญิงจะเริ่มมีวามสนใจตัวเองมากขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องความแตกตางของ

บุคลิกภาพ  มีความสนใจทางเพศตรงขาม  รูจักสังเกตความรูสึกของผูอ่ืนที่มีตอตนเอง  ตองการใหผูอ่ืนประทับใจ

และใชเวลากับการแตงตัวมากขึ้น  ในชวงวัยรุ นนี้เองเปนชวงที่เด็กผู หญิง  เริ ่มที ่จะวางตัวแยกออกหางจาก

ครอบครัว  และเริ่มมีวงสังคมในกลุมเพือ่น ๆ ของเขาเอง  ทัง้กลุมเพือ่นในเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศจะไป

ไหนมาไหนกันเปนกลุมและเมื่อถึงคราวกลับบานก็ยังยกหูโทรศัพทหากันเปนชั่วโมง  ทัง้ ๆ ที่เมือ่กลางวันก็ได

เจอกันที่โรงเรียน 

  เด็กผูชายเม่ือเขาสูชวงวัยรุนจะเริ่มมีความสนใจและใกลชิดกับกลุมเพ่ือนมากขึ้น  พวกเขาจะมี

กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  ซึ่งอาจจะเปนการเลนกีฬา  ดนตรีหรือการออกไปเดินตามหางสรรพสินคา  พวกเขามี

ความรูสึกเอาใจใสซ่ึงกันและกัน  รักเพ่ือนมากขึ้นทําอะไรก็จะทําตาม ๆ กันเปนกลุม  ไมตองการที่จะแตกแยกหรือ

ถูกทอดทิ้งออกจากลุม 

  ปญหาการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมของเด็กวัยรุนผูชายสวนใหญ  จะเปนเรื่องของยาเสพติด

ซึ่งมักจะเริ่มขึ้นครั้งแรกจากการทดลองใชยาเสพติด  โดยไดรับการแนะนําจากเพื่อน  บางคนอาจจะเต็มใจที่จะ

ลอง  แตบางคนจําเปนที่จะตองลองเพราะวาไมตองการที่จะถูกทอดทิ้งออกจากลุม 

  โดยทั่วไปการทดลองยาเสพติดมักจะเริ่มจากการสูบบุหรี่  เพราะสามารถหาซื้อไดงายและมี

ราคาถูกที่สุด  เม่ือเทียบกับยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ เม่ือเริ่มสูบบุหรี่แลวก็อาจจะเริ่มทดลองยาเสพติดประเภทอ่ืน ๆ ที่

มีฤทธ์ิรายแรงมากย่ิงขึ้น  อาทิ  สูบกัญชา  เสพยาบา  ผงขาว  หรอืเฮโรอีน  เปนตน 

การพัฒนาการทางสติปญญา (Metal Development) 

 การพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุ นตอนตน  คือ  ความสามารถทางสมองเพิ่มขึ ้นเพราะเซลล

ประสาทซึ่งมีอยูตั้งแตเด็ก  ในระยะนี้จะพัฒนาเต็มที่  การเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดชัดในความสามารถในการพูด  

จิตนาการ  ความสนใจ  เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เริ่มสนใจเพื่อนตางเพศ  ไมเหมือนกับวัยเด็กการทํางานมีความ
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สนใจและติดตอกันนานกวาวัยเด็ก  การทํางาน  เรียนดี  ความคิดดี  มีเหตุผลขึ้น เด็กบางคนสามารถเขียนบท

ประพันธนวนิยายได  เปนตน 

 

สรปุ 

  วัยรุน  มีพัฒนาการทางรางกายของเด็กหญิง  และเด็กชายแตกตางกัน  คือเด็กหญิงจะมี

พัฒนาการเรว็กวาเดก็ชาย  โดยแบงชวงอายุดงันี้ 

 1. วัยเตรียมเขาสูวัยรุน 

2.  วัยรุนตอนตน 

3.  วัยรุนตอนกลาง 

4.  วัยรุนตอนปลาย 

 วัยรุนเปนชวงที่มีพัฒนาการทั้งในดานรางกายและจิตใจคอนขางเร็วกวาวัยอืน่ ๆ เปนชวงของ

การปรับตัวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ  โดยมีการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1.  การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายจะเปนไปอยางชัดเจน   

วัยรุนหญิงจะมีลักษณะรูปรางทรวดทรงเปนหญิงสาวชัดเจนมีการเปลีย่นแปลงระบบอวัยวะสืบพันธุโดยเริ่มมี

ประจําเดือนพรอมจะสืบพันธุได  วัยรุนชายจะเริ่มมีลักษณะของชายหนุม  มีการเปลีย่นแปลงของระบบอวัยวะ

เพศเริ่มมีอสุจิซ่ึงเปนเซลลสืบพันธุพรอมที่จะสืบพันธุได 

2.  การเปล่ียนแปลงทางดานอารมณและจิตใจ 

สวนใหญจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  ไดแก  ความวิตกกังวล  ความกลัว  ความโกรธ  ความ

รักและความอยากรูอยากเห็น  สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุนดังกลาวนั้น  ผูใหญ  ผูใกลชิดควรสังเกตและแกไข

ปญหาดวยเหตุผลตาง ๆ ที่เหมาะสม 

3.  การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 

เริ่มมีวงสังคมในกลุมเพศเดียวกันและตางเพศมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม  กลัวการถูกทอดทิ้ง  ปญหาที่ควร

ระวังมากเปนเรื่องของยาเสพติด 

4.  การพัฒนาการทางสตปิญญา 

ความสามารถทางสมองจะพัฒนาเตม็ที ่ มีการเปล่ียนแปลงทีเ่หน็ไดชดั  ไดแกความสามารถในการพูด  การทาํงาน  

ความคดิ  ความจาํด ี มีสมาธิมากขึน้ 

  3.4  วัยผูใหญ 

ระยะของชวงเวลาที่เรียกวา  ผูใหญ  นั้นมีความยาวนาน  และมีความสําคัญตอชีวิต

อยางมากเปนระยะเวลาการเลือกประกอบอาชีพทีมั่่นคง   มีเพื่อน  คู ครอง  ในวัยนียั้งมีการเปลีย่นแปลงทาง

รางกาย  และความเส่ือมในดานความสามารถอีกดวย  จะแบงชวงอายุไดเปน 2 ระยะ  คือวัยผูใหญอายุตั้งแต 21-40 

ป  วัยกลางคนอายุตั้งแต 40-60 ป 

3.4.1  วัยผูใหญ (Adulthood)  

ลักษณะโดยทั่วไปของวัยผูใหญ 

บุคคลยางเขาสูวัยผูใหญ  ตองปรับตัวใหเขากฏเกณฑตาง ๆ ของสังคมยอมรับ

ความเปนจรงิของชีวิต  การควบคมุอารมณ  การเลือกคูครองที่เหมาะสม  อาจกลาวไดดังนี้ 
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1.  การเลือกคูครองใชระยะเวลาหลังจากวัยรุน  สนใจเลือกคูครองโดยศึกษา

องคประกอบที่สําคัญเพื่อเลือกคูครองไดเหมาะสมกับตน  อาทิ  ความสนใจ  ทัศนคติคลายคลึงกัน  ฐานะทาง

เศรษฐกิจไมแตกตางกันเกินไป  องคประกอบเหลานีจ้ะชวยใหชีวิต  ครอบครัวยั่งยืนเมือ่แตงงานแลวทั้งชายและ

หญิง  ก็ตองปรับตัวใหเขากับบทบาทใหมในฐานะความเปนสามี  ภรรยาตองเขาอกเขาใจกัน  ปรับตัวเขาหากัน  

ยอมรับสภาพความเปนอยูของกันและกันไดดีแลว  การเตรียมจิตใจไวเพ่ือเปนพอแมตอไป 

2.  การประกอบอาชีพทีเ่หมาะสมกับความสามารถของตน  มักจะมีความ

เจริญกาวหนาในอาชีพผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  จะชวยใหชีวิตครอบครัวมีความสุข 

3.  การเผชิญปญหา  ในวัยผูใหญมักจะมีปญหาในเรื่องของการมีคูครองและ

บุตร  การมีสมาชิกเพ่ือขึ้นก็ยอมมีปญหาประดังเขามา  ตองใชความสามารถในการแกปญหาเพื่อประคบประคอง

ครอบครัวได 

4.  ความกดดนัทางดานอารมณ  ปญหาตาง ๆ ทัง้ในดานครอบครัวและการงาน

บางคนมีความยุงยากในการปรับตัวอยูบาง  แตพอยางเขาสูวัย 30-40  ป  อาจลดความตึงเครียดไดบางและสามารถ

แกไขปญหาตาง ๆ  ไดดีขึ้น  ความตึงเครียดทางอารมณก็ลดลงไป 

3.4.2  วัยกลางคน (Middle Ages)  

วัยกลางคนนับวาเปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานเปนชวงที่สําคัญที่สุดของชีวิต  

บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจะอยูในชวงชีวิตตอนนี้เปนสวนมาก 

ความเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลวัยกลางคน 

1.  ความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  ไดแก  รูปราง  หนาตา  ทาทาง  การมอง  

การฟง  การทํางานของตอมตาง ๆ ชาลง  สมรรถภาพทางเพศลดลง  ผูหญิงจะอยูในระยะที่ประจําเดือนเริ่มหมด

หรือที่เรียกวาระยะ “menopause” อารมณหว่ันไหวไดงาย  มีความหงุดหงิดและรําคาญเกง  ผูใกลชิดตองรูจักเอาอก

เอาใจ  จะชวยใหความวิตกกังวลลดลงไปได 

2.  ความเปลี่ยนแปลงในหนาที่การงาน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่

การงาน  เปลีย่นแปลงผูบังคับบัญชา  ระยะนีเ้ปนชวงของความสําเร็จสูงสุดในชีวิตการงาน  อาจกอใหเกิดความ

กังวลใจไมนอย 

3.  ความเปล่ียนแปลงทางดานอารมณ  มีความกังวลหวงการงานอาจมีอารมณที่

แปรเปล่ียนไปจากเดิม  อารมณของหญิงวัยนี้กลับมีลักษณะคลาย ๆ กับอารมณโกรธงายหายเร็ว 

4.  ความเปลี่ยนแปลงดานความสนใจ  มีความสนใจในเรือ่งตาง ๆ ลึกซึง้พิเศษ

และจรงิจงั  บางคนสนใจเรือ่งศาสนา  บางคนชวยงานสังคม  เปนการหาความสุขใหตนเองและสังคมตามอัตภาพ 

 

สรปุ 

  วัยผู ใหญเปนชวงอายุตัง้แต 21-60 ป  เปนวัยที่มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ไดมากจนถึงขีด

สูงสุด  อาท ิ ดานความสูง  สตปิญญา  มีการเปล่ียนแปลงดานจิตใจความพอใจ คานิยม  และสนใจในเรื่องคูครอง

มาก  เปนวัยทีเ่ริม่เส่ือมความสามารถ  สมรรถภาพทางเพศลดนอยลง 

 

  3.5  วัยสูงอายุ 
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ความชราจะมีความแตกตางของบุคคล  เขามาเกี่ยวของดวยในวัยที ่มีอายุเทากัน  

สมรรถภาพอาจแตกตางกัน  บางคนอายุ  50 ป  แตความชราทางกายภาพมีมาก  ในเวลาเดียวกัน  คนอายุ 60 ป

ความชราทางกายภาพยังไมมากนกั  เราจงึกําหนดอายุวัยชราโดยประมาณ คอื วัย 60 ปขึ้นไป 

 

พฒันาการทางรางกาย 

เซลลตาง ๆ เริ ่มตายจะมีการเกิดทดแทนไดนอยและชา  รางกายสึกหรอ  ถามีการ

เจ็บปวยทางรางกายจะรักษาลําบากและหายชากวาวัยอื่น ๆ เพราะวัยนี้รางกายมีแตความทรุดโทรมมากกวาความ

เจริญ ความสูงจะคงที่  หลังโกง  ผมบนศีรษะหงอก  กลามเนื้อหยอนสมรรถภาพการทรงตัวไมดี 

 

 

 

 พัฒนาทางสติปญญา 

 มีความสุขุมรอบคอบ  ยังมีเหตุผลดีแตขาดความริเริ่มจะยึดหลักเกณฑที่ตนเคยยึดถือ

ปฏิบัติ สมรรถภาพในการเลาเรียนจะคอย ๆ ลดลงทีละนอยในชวงอายุระหวาง 25-50 ป  หลังจาก 50 ปแลวจะ

ลดลงคอนขางเร็ว  การทองจําอะไรจะรับไดยากกวาวัยอ่ืน  มีความหลงลืมงาย 

 พฒันาการทางดานอารมณ 

 บางคนชอบงาย  โกรธงาย  อารมณแปรปรวนไมคงที่  แตวัยชราบางรายมีจิตใจดี  

ทัง้นีเ้ปนไปตามสภาพแวดลอม  สังคม  และประสบการณที่ผานมา  รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวดวย  ใน

วัยชรานี้จะมีความเมตตากรุณา อัตตาสูงกวาวัยอ่ืน ๆ จะเห็นไดจากการชวยเหลือผูอ่ืนในกรณีตาง ๆ  

 พฒันาการทางดานสังคม 

 สวนมากจะสนใจเรื ่องของการกุศลยึดถือศาสนาเปนที ่พึ ่งพิงทางใจ  บริจาค

ทรัพยสินเพ่ือการบํารุงศาสนา  จับกลุมปฏิบัติธรรม  บางรายสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจบังคับไมสามารถทําความ

ตองการได  ก็จะไดรับมอบหมายใหเล้ียงดูเด็กเล็ก ๆ ในบาน  มีความสุขเพลิดเพลินไปกับลูกหลาน 

ประสบการณของคนชรามีคามากสําหรับหนุมสาว  บุตรหลาน  ตองยอมรับนับถือเอาใจใสเห็นคุณคา  

ไมเหยียบยํ่าดูหม่ินดูแคลน  ควรหาทํางานอดิเรกใหทําเพ่ือใหทานมีความสุขเพลิดเพลิน 

 

สรปุ 

  ชวงอายุวัยชราจะเริ่มนับตั้งแต 60 ปขึ้นไป  ความชรามีความแตกตางของบุคคล  ในวัยอายุ

เทากัน  สมรรถภาพอาจแตกตางกัน  โดยทัว่ไป  รางกายมีแตความทรดุโทรมมากกวาความเจรญิเติบโต  สติปญญา

จะคอยลดนอยลง  แตเปนวัยที่มีความสุขุมรอบคอบมีเหตุผล  อารมณจะแปรปรวนไมคงที่  เปนวัยที่มีความเมตตา

กรุณาสูงกวาวัยอ่ืน ๆ  
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 3.  ระบบกระดูก________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 4.  ระบบไหลเวียนเลือด__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

• ปจจัยที่ผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษยมีอะไรบาง 

กิจกรรมท่ี 2 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

• จงอธิบายพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงตามวัยของมนษุยมาโดยสรปุ 

กิจกรรมท่ี 3 

 1.  วัยทารก_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2.  วัยเด็ก______________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 3.  วัยรุน_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. วัยผูใหญ_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 5.  วัยสูงอายุ_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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บทที ่2 

สุขภาพทางกาย 

 

 

สาระสําคัญ 
 ความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ ตลอดจนสามารถอธิบายถึง

ประโยชนของการออกกําลังกายและโทษของการขาดออกกําลังกาย ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.สามารถอธิบายถึงวิธีปฏิบัติตนในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพได 

2.สามารถอธิบายประโยชนและรปูแบบของการออกกําลังกายและโทษของการขาดการออกกําลังกายได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1 การเสริมสรางสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 เรื่องที่ 2 การออกกําลังกาย 

เรื่องที่ 3 รปูแบบและวิธีการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 1  การเสริมสรางสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว 
 

 ครอบครัวบทบาทและอิทธิพลที่สําคัญมากในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลในครอบครัว เพราะ

ครอบครัวเปนสังคมปฐมภูมิที่มีความใกลชิดผูกพัน มีความนับถือเชือ่ฟงกันและกันเปนพื้นฐาน  ครอบครัว
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ประกอบดวย ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน และอื่นๆครอบครัวจึงเปนศูนยกลางการเรียนรูขั้นพื้นฐานและ

พัฒนาการดานตางๆ ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลทุกวัย ดังนั้นการวางแผนดูแลสุขภาพของบุ

คลในครอบครัวจึงจําเปนและสําคัญอยางมากเพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดีโดยตองเริ ่มจากตัวเราและทุกคนใน

ครอบครัวเปนสําคัญ 

 การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาและดําเนินการให เปนไปตาม

แผน และทุกคนตองมีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่วางไวในเรื่องตางๆดังนี้ 

 1. การรกัษาความสะอาด 

 2. การปองกันโรค 

 3.การรับภูมิคุมกันโรค 

 4. อาหารและโภชนาการ 

 5. การออกกําลังกายและเลนกีฬา 

 6. การพักผอนและกิจกรรมนนัทนาการ 

 7. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

 8. การดแูลสุขภาพจติ 

 9. การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย 

10. การปฐมพยาบาลเบือ้งตน 

 

การรกัษาความสะอาด 

การรักษาความสะอาดของรางกาย ไดแก เสื้อผา เครื่องนุงหม เครื่องใชสวนตัว และสวนรวม ตลอดจน

การรักษาความสะอาดของที่อยูอาศัย ในวัยเด็ก พอ แม ปู ยา ตา ยาย หรือ ผูปกครองเปนแบบอยางในการรักษา

ความสะอาด เมื่อเติบโตขึ้นเราควรรูจักการดูแลตนเองเรื่องการทําความสะอาดในเรื่องสวนตัว และชวยเหลือ

สมาชิกคนอ่ืน ภายในครอบครัวจนเปนนิสัย เชน ชวยซักผาใหพอแม หรือผูสูงอายุในครอบครัว เปนตน 

 

การปองกันโรค 

การปฏิบัติใหถูกตองจะชวยปองกันโรคตางๆที่เกิดขึ้นตามดูกาลหรือเม่ือเกิดการระบาด เชน หนาฝนจะ

มีการระบาดของโรคหวัด ควรสวมใสเส้ือผาที่ทําใหรางกายอบอุน ฝนตกตองกางรม หรือสวมใสเส้ือกันฝน หนา

รอนก็เกิดการระบาดของโรคทองรวงหรืออหิวาตกโรค ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชนและปรุงสุกใหมๆ 

หากมีการระบาดของโรคที่ปองกันได โดยการฉีดวัคซีนปองกัน ก็ควรใหบุคลในครอบครัวไปรับการฉีดวัคซีน 

เปนตน 

 

 

 

การรับภูมิคุมกันโรค 

การรับภูมิคุมกันในวัยเด็กเปนหนาที่ของพอแมหรือผูปกครองตองพาเด็กไปรับภูมิคุมกันจากแพทย เชน 

โรคไอกรน คอตีบ โปลิโอ เปนตน เม่ือโตขึน้หากเกิดโรคระบาดหรือตองฉีดวัคซีน เราตองเห็นความสําคัญและ

เห็นคุณคาของการรับภูมิคุมกันเพ่ือปองกันโรคตางๆและยินดีเต็มใจรับภูมิคุมกัน ตลอดจนแนะนําคนอ่ืนๆใหเห็น

ความสําคญัดวย 
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อาหารและโภชนาการ 

การไดรับอาหารที่มีประโยชน มีคุณคาและเพียงพอตอความตองการของรางกายในแตละมือ้และแตละ

วันนับวามีความสําคัญ ควรมีกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนาวามื้อเชา มื้อกลางวัน หรือมี้อเย็นจะทําอาหาร

อะไรบาง เพ่ือจะไดอาหารทีห่ลากหลายและแตกตางกันไป เชน อาหารของเด็กเล็กควรแตกตางจากอาหารผูใหญ 

การจัดอาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค ไดคุณคาของอาหารครบทุกหมูและในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ

ของรางกาย เพือ่สงเสริมสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ในแตละวันทุกคนในครอบครัวควรไดรับประทาน

อาหารครบ 3 ม้ือ มีคุณคาอาหารครบ 5 หมู และดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6-8 แกว 

 

การออกกําลังกายและเลนกีฬา 

ควรออกกําลังกายและสนับสนุนใหทุกคนในครอบครัวไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา โดย

ชักชวนกันไปออกกําลังกาย พรอมทัง้ใหคาํแนะนาํเก่ียวกับประโยชนของการออกกําลังกายและเลนกีฬาที่ชวยให

สุขภาพดี มีความสดชื่น แจมใส คลายเครียด และชวยใหระบบตางๆ ในรางกายทํางานดีขึน้ ทุกคนควรออกกําลัง

กายอยางสมํ่าเสมออยางนอยวันละ 30 นาที หรืออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ถาเปนไปไดควรออกกําลังกายทุกๆวัน 

 

การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ 

หลังจากการทาํงานของผูใหญ หรอืการเรยีนของเดก็ การอออกกําลังกาย และการเลนกีฬาของทุกคนใน

ครอบครัวที่ถือวาเปนภารกิจที่จะตองทําประจําวันแลว ภารกิจอีกสวนหนึ่งที่ทุกคนจะตองทํา คือ การพักผอนและ

กิจกรรมนันทนาการที่ตองมีการกําหนดหรือวางแผนในการปฏิบัติ การพักผอน โดยการนอนที่ถือวาสําคัญที่สุด 

ควรนอนเปนเวลา และนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 ช่ัวโมง นอกจากนีค้วรกําหนดการวางแผนรวมกับครอบครัว 

โดยใชกิจกรรมนันทนาการ เชน ปลูกตนไมรวมกันไปทองเที่ยวในวันหยุด เปนตน 

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

การดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวในเรื ่องสุขภาพรางกาย ความสะอาด อาหาร การบริโภค 

ตลอดจนการพักผอนนั้นยังไมเพียงพอ เพราะส่ิงที่จะชวยใหคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บไดตองมีสิง่อืน่

ประกอบดวย ไดแก บานเรือน โรงเรียน ส่ิงแวดลอมรอบตัว ตองชวยกันดูแลใหสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย และ

สิง่ปฏิกูลตางๆ ทางระบายน้าํไมมีน้ําเนา น้ําขัง มีสวมทีถู่กสุขลักษณะ และมีสิ่งแวดลอมที่ดี นาอยูอาศัย ทุกคน

ควรมีจิตสํานึกโดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางและจัดสิง่แวดลอมภายในบานและบริเวณใหถูกลักษณะ รวมทั้งให

ความรวมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาสาธารณะ

สถานหรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนการรักษาชุมชนใหสะอาด หรือกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน 

 

การดูแลสุขภาพจิต 

การดแูลสุขภาพรางกายอยางเดยีวยอมไมเพียงพอ เพราะทุกคนจะมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงไดจะตอง

มีความสมบูรณแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพจิต ทําไดโดยการใหความเอื้ออาทร ความ

หวงใยแกสมาชิกในครอบครัว มีการชวยเหลือเก้ือกูล และใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ใหคําปรึกษาหารือและมีสวน

รวมในการวางแผนและการทํากิจกรรมของครอบครัวเพือ่สรางสัมพันธภาพอันดี ใหเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งจะ

สงผลถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีในที่สุด 

 

การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย 
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การวางแผนเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุภายในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวควรชวยกันสํารวจเครื่องมือ

เครื่องใชที่อาจจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหปลอดภัยในการใช หากมีการชํารุดตองซอมแซมแกไขใหอยู

ในสภาพที่พรอมใชงานไดดี จัดเก็บในที่ที่เหมาะสมและสะดวกสําหรับการใชงานในครั้งตอไป เรียนรูการใช

เครื่องมือทุกชนิดใหถูกวิธี และรูวิธีปองกันอุบัติเหตุตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฝกใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง รูหลักของ

ความปลอดภัย และรูจักหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุตางๆ 

 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนเรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับครอบครัว นักเรียน ควรหาความรู และ

ความเขาใจในเรือ่งการปฐมพยาบาลอยางงายๆ สําหรับบุคคลในครอบครัว เชน เมือ่มีการบาดเจ็บตองปฐม

พยาบาลดวยการทําแผล ใสยา รู จักการวัดอุณหภูมิเมื่อมีไข การปฐมพยาบาลคนเปนลม เปนตะคริว เปนตน 

นอกจากนี้ตองวางแผนในการดูแลคนในบานใหไดรับการตรวจโรคอยางนอยปละ 1 ครัง้ หรือถาในครอบครัวมี

สุขภาพไมปกติจะตองไปพบแพทยวันใด เดือนใดหรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินตองไปพบแพทยที่ไหน โดยวิธีใด หรือ

ใชเบอรโทรศัพทอะไร เปนตน และแนะนําใหทุกคนในบานเขาใจและฝกปฏิบัติใหทุกคนไดเรียนรู เพ่ือให

สามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนได 

การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวเปนสิง่ทีจ่ําเปน เพราะเมือ่ปฏิบัติแลวจะเกิดประโยชน

ตอสุขภาพ ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงควรมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังนี้ 

1. ฝกใหตนเองสนับสนุนใหบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมทีถู่กตองเกี่ยวกับเรือ่ง ความสะอาด และมี

ความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะ 

2. วางแผนการไปรับความรูและการปองกันโรค ทั้งโรคติดตอและไมติดตอ 

3. วางแผนไปรับการสรางภูมิคุมกันโรคดวยการฉีดวัคซีนตามกําหนด หรือตามการระบาดของโรค 

4. วางแผนรับประทานอาหารที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอรางกายครบถวนทั้งคุณคาและปริมาณที่

เหมาะสม และเปนไปตามวัย 

5. จัดตารางเวลากิจกรรมในชีวิตประจําวันใหสามารถออกกําลังกายเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอ 

6. แบงเวลาเพ่ือใหไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ 

7. วางแผนในการปรับปรุงที่อยูอาศยัและส่ิงแวดลอมใหปลอดภัย 

8. ดูแลเอาใจใสทุกคนในครอบครัวใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรัก ความอบอุน มีการชวยเหลือเกื้อกูล

และเอ้ืออาทรตอกันในครอบครัว 

9.วางแผนเรือ่งความปลอดภัยในชีวิต หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีอ่าจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสีย

เนือ่งจากมีการปองกันไวกอน 

10. วางแผนเมือ่เกิดเหตุการณไมคาดคิดโดยใหความชวยเหลืออยางถูกตองวิธีเมื่อมีการบาดเจ็บหรือ

เจ็บปวยขึ้นในครอบครัว 

 

ตัวอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําสัปดาห 

วัน 

เวลา 

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย ผลการปฏิบัติ หมาย

เหตุ ได ไมได 

17.00 น. เลนฟุตบอล ชวยแม

ทํากับขาว 

วายน้ํา เลนดนตรี ขี่จักรยาน ทาํความ

สะอาดบาน 

ทําสวน    
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18.00 น. รับประทาน

อาหารกบั

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกบั

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกบั

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกบั

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกบั

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกบั

ครอบครัว 

รับประทาน

อาหารกบั

ครอบครัว 

   

19.00 น. ทําการบาน ทําการบาน ทําการบาน ทําการบาน ทําการบาน ดูโทรทัศน ดูโทรทัศน    

20.00 น. ดูโทรทัศน

กับคุณยาย 

อานหนังสือ ดูโทรทัศน

กับคุณพอคุณ

แม 

อานหนังสือ อานหนังสือ อานหนังสือ อานหนังสือ    

 

ตวัอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําเดือน(ใน1วันอาจเลือกปฏบิัติไดมากกวา 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

เหตุ 

1. ไปวดั                                

2 .  ขั ด

หองน้ํา 
                               

3. ซักผา                                

4 .  ไ ป

ตลาด 
                               

5 .  ไ ป

เลนกฬีา 

(สัปดาห

ละ3วัน) 

                               

 

 การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในเรื่องตางๆ ดังกลาวขางตน เปนเรื่องจําเปนสําหรับทุก

ครอบครัว ซ่ึงพ้ืนฐานของการมีสุขภาพดีตองประกอบดวยรางกาย จิตใจ เครื่องใช ที่อยูอาศัย ตลอดจนส่ิงแวดลอม 

อาหารและโภชนาการที่ไดคุณคาครบถวน ปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการไดออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาที่กระตุน

ใหอวัยวะทุกสวนไดเคล่ือนไหว ระบบตางๆ ของรางกายทํางานไดดี มีการพักผอนที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจน

ไดดูแลสุขภาพใหพนจากทุกขภัย และปลอดภัยจากการทํางานหรือการเลน เมื่อเจ็บปวยไดรับการดูแลที่ถูกตอง

เหมาะสม ก็จะชวยทําใหคนเรามีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ถูกตองและไดรับการแนะนําที่เหมาะสม 

ปลูกฝงพฤติกรรมที่ถูกตองตั้งแตวัยเด็ก ตอเนื่องมาจนเติบโตเปนผูใหญจึงมีความจําเปนในการที่จะชวยทําให

สมาชิกในครอบครัวไดชวยเหลือดูแลกันและกัน อันจะนําไปสูการมีสัมพันธภาพอันดีและสุขภาพทีด่ีของบุคคล

ในครอบครัว 

 

การปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ 

ในสภาวะปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และพัฒนาการทางสังคมเขามาเกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวันและเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมในทางที่ไมถูกตอง 

พฤติกรรมที่ไมถูกตอง ไดแก 

- การมีเพศสัมพันธไมปลอดภัย 

- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

- การรับประทานอาหารไมตรงเวลา 

- การกล้ันปสสาวะ 

- การเก่ียวของกับสารเสพติด และบุหรี่ 

- การดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา 
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- การนั่งในอิริยาบถเดิมนานๆ 

- การใชสายตาเพงมองนานๆ เชน เลนเกม,ทาํคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่  2  การออกกําลังกาย  

การออกกําลังกายเปนปจจยัหนึ่งของส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของ

มนุษย การออกกําลังกายเปนการกระตุนการสราง และเติบโตของกระดูก รวมถึงกลามเนื้อใหมีความแข็งแกรง มี

โครงสรางรางกายที่สมบูรณ กระตุนการทํางานของปอด หัวใจ กระดูก กลามเนื้อ และเปนการเพิ่มภูมิตานทาน

โรคไดเปนอยางดี นอกจากนี้การออกกําลังกายยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลดความเครียดทางอารมณ 

เปนการเปดโอกาสใหไดพบเพ่ือนใหม ๆ เรียนรูการอยูกันเปนหมูคณะ และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม และ

สภาพแวดลอมไดเปนอยางด ี

  ทัง้นี ้แตละบุคคลอาจมีความถนัดในกีฬาที่แตกตางกัน การเลนกีฬาเปนการพัฒนาตนเอง จึง

ไมจําเปนตองหาซื้ออุปกรณที่มีราคาแพง กิจกรรม หรืองานบานหลายอยางก็เปนการออกกําลังกายที่ดี อาทิ การ

กวาดบาน ถูบาน ซักผา ตัดหญา รดน้ําตนไม ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการออกกําลังกายแลวยังทําใหคนใน

ครอบครัวเห็นถึง ความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนการพัฒนาตนเองใหผูอ่ืนยอมรับ และไววางใจมากขึ้น 

 

2.1 ความสําคัญของการออกกําลังกาย  มีดังนี้ 

  1.  การออกกําลังกายชวยใหอวัยวะตาง ๆ อาทิ หัวใจ ปอด ไต กระดูก และกลามเนื้อแข็งแรง

ขึ้น และยังชวยลดการเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคบาดแผลในกระเพาะอาหาร 

  2.  ผูท่ีทํางานเบา ๆ แตไมคอยไดออกกําลังกาย อาจเปนโรคเหนื่อยงาย และทําใหเวียนศีรษะ 

การออกกําลังกายบอย ๆ จะชวยปองกันอาการเหลานีไ้ด 

  3.  พระภิกษุ นักเรียน แมบาน ชางเย็บเสื้อผา นักธุรกิจ หรือผูที่มีอาชีพทํางานเบา ๆ ควรหา

เวลาออกกําลังกายทกุวัน อาการเหนือ่ยงาย เบือ่อาหาร เวียนศรีษะ และอาการนอนไมหลับอาจหายได 

  4.  บุรุษไปรษณีย เปนโรคหัวใจนอยกวาพนักงานรับโทรศัพท กระเปารถเมลเปนโรคหัวใจ

นอยกวาพนกังานขบัรถเมล เพราะผลจากการเดนิทีม่ากกวานัน่เอง 
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  5.  การออกกําลังกายเปนประจาํทกุวัน  ทาํใหการเปนโรคติดเช้ือ อาทิ หวัด และอาการเจ็บคอ

นอยลง 

  6.  ผูที่ทํางานเบา ๆ อาจเจ็บปวยไดบอย ๆ 

  7.  การเดนิ การว่ิง การทาํกายบรหิาร การทาํโยคะ การรํามวยจีน ลวนเปนการบริหารกายที่ทํา

ใหสุขภาพดีขึ้น 

  8.  การออกกําลังกายทกุวันทาํใหชะลอความชรา และอายุยนื 

  9.  การออกกําลังกายวันละนดิ จติแจมใส ถาไมอยากหวัใจวายใหออกกําลังกาย 

 

 

 

ประโยชนของการออกกําลังกายท่ีมีตอสุขภาพ 

 

  1.ระบบการทํางานของหัวใจ ระบบการเตนหัวใจของนักกีฬา และผูออกกําลังกายเปนประจํา

จะชากวาคนปกต ิทัง้นีเ้พราะกลามเนื้อหัวใจแข็งแรงกวาจึงทํางานนอยกวา กลาวคือ หัวใจของคนปกติเตน 70-80 

ครั้งตอนาที ขณะที่ผูออกกําลังกายเปนประจํา จะเตนเพียง 50-60 ครั้งตอนาทีเทานั้น เม่ือหัวใจทํางานนอยกวาจึงมี

อายุการใชงานทีย่าวนานกวาคนปกติ 

  อยางไรก็ตาม ขณะออกกําลังกายหวัใจอาจเตนเร็วถึง 140-150 ครั้งตอนาที จึงทําใหมีโลหิตไป

หลอเล้ียงรางกายมากถึง 5-6 เทาของชวงปกติ ผลของการสูบฉีดโลหิตที่เร็ว ทําใหการหมุนเวียนโลหิตในรางกายดี

ขึ้น จึงสามารถปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได 

  ตอระบบหายใจ ตามปกติคนเราหายใจเขาออกประมาณ 16-18 ครั้งตอนาที ขณะที่ออกกําลัง

กาย รายกายตองการออกซิเจนเพิม่ขึ ้นจากเดิม 5-15 เทา เมื่อเปนเชนนี้จะทําใหปอดรับออกซิเจน และคาย

คารบอนไดออกไซด ปอดจึงฟอกโลหิตไดดีขึ้น 

  การทีป่อดพอง และแฟบมากขึ้น ทําใหหลอดลมขยายตัวมีการไหลเวียนของโลหิตในถุงลม

มากขึ้น ปอดจึงแข็งแรงขึ้นตามไปดวย 

  อนึ่ง จากการสํารวจการหายใจเขาออกของนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปกพบวา หายใจชาและ

ลึกกวาคนปกติ ดวยเหตุนี้จึงไมคอยเหนื่อยงาย หัวใจทํางานไมหนักและปอดไดออกซิเจนมากกวาคนธรรมดา 

  ระบบกลามเนื้อ การออกกําลังกายทําใหเกิดการเผาผลาญไขมันใหหมดไป กอเกิดกลามเนื้อ 

รายการสมสวน ขอตอตางๆ มีการเคลือ่นไหว เอ็นยึดขอตอมีการเคลื่อนไหว จึงมีการยืดหยุนแข็งแรง ผูที่ออก

กําลังกายจึงไมปวดเม่ือย ไมปวดหลัง ไมขัดยอก 

 

 2. ผลท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต จากการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องความแตกตางในลักษณะ

ตางๆ ของการเจริญเติบโต ระหวางเด็กที่ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และถูกตองกับเด็กที่ขาดการออกกําลังกาย หรือ

มีการออกกําลังกายที่ไมถูกตองพบวา เด็กที่มีการออกกําลังกายอยูถูกวิธี และสม่ําเสมอจะมีการเจริญเติบโตของ

รางกายทีด่กีวาเดก็ทีข่าดการออกกําลังกาย 

 

 3. ผลท่ีเกี่ยวของกับรูปรางทรวดทรง ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรง นอกจากจะเปนผล

สืบเนื่องมาจากปจจัยที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโต ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรง เชน รูปรางอวน หรือผอม

เกินไป ลักษณะลําตัวเอียง กระดูกสันหลังคดงอ เปนตน ซึ่งความผิดปกติของรูปรางทรวดทรงดังกลาวจะมีมาก
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ย่ิงขึน้ หากขาดการออกกําลังกายทีถ่กูตอง ในทางตรงขามการนําเอารูปแบบและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองมา

ปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ จะสามารถแกไขทรวดทรงใหกลับคืนดีขึน้ ดังจะเห็นไดจากในทางการแพทย ไดมี

การนาํเอาวิธีการออกกําลังกายมาใชในการฟนฟูสภาพ และสมรรถภาพของผูปวยในระหวางการบําบัดควบคูกับ

วิธีการบําบัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูปวยที่มีปญหาในการเคล่ือนไหว หรือความออนแอของระบบกลามเนื้อ 

  4. ผลท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพท่ัวไป เช่ือวาเม่ือการทํางานของอวัยวะตางๆ มีประสิทธิภาพที่ดีจะ

สงผลใหสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้น โดยเฉพาะความตานทานโรค หรือภูมิตานทานตอโรคของบุคคลทีม่ากขึน้ ดังจะ

เห็นไดจากการศึกษาเปรียบเทียบชวงเวลาของการเกิดการเจ็บปวย ระหวางนักกีฬากับบุคคลทั่วไปจะพบวา 

นักกีฬาที่เกิดจากการเจ็บปวยจาการติดเชื้อ จะมีระยะเวลาในการฟนตัวและเกิดโรคแทรกซอนนอยกวาบุคคล

โดยทั่วไป 

 

สรปุ 

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนการเคลื่อนไหวของรางกายที่ใชกลามเนื้อมัดใหญ เชน 

กลามเนือ้ขา ลําตัว แขน ใหมีการเคลือ่นไหวทีเ่ร็วขึน้ ทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น หรือเหนื่อยขึน้อยาง

ตอเนื่อง อยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 20-60 นาที แลวแตความเหนื่อยนั้นมากหรือนอย ถาเหนื่อยมากก็ใชเวลา

นอย แตถาเหนื่อยนอยก็ใชเวลามากขึน้ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนตอรางกาย คือ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิด

ความแข็งแรงอดทนของการทํางานของปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต กลามเนื้อ กระดูก เอ็น ขอตอ และสงผล

ใหรางกายมีความแขง็แรง เพ่ิมความตานทานของการเกิดโรค ชวยลดโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจ ความดัน

โลหิตสูง เบาหวาน โรคอวน ไขมันในเสนเลือด ฯลฯ 

การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ จะใหประโยชนตอรางกายดังนี ้

1. ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ ปอด ทํางานดีขึ้น จะชวยปองกันโรคหัวใจโรคความดันโลหิต 

2. รางกายมีการอดทน แข็งแรง กระฉับกระเฉง ทํางานไดนานโดยไมเหนื่อย 

3. ชวยปองกันโรคกระดูก ขอเส่ือม และยังทําใหกระดูก ขอ เอ็นแข็งแรง 

4. ชวยผอนคลายความเครียด และชวยใหนอนหลับดีขึ้น 

2.3 ผลกระทบจาการขาดการออกกําลังกาย 

  จากการศึกษาในเรื่องผลกระทบของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก วัยหนุมสาว และวัย

กลางคนขึ้นไป สรุปลักษณะเดนๆ ที่เกิดขึ้นไดดังนี้ 
 

1. ผลกระทบในวัยเด็ก 

  ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายของเดก็ในวัยนี ้มีลกัษณะดงันี้ 

  1.ดานการเจริญเติบโต และทรวดทรง พบวานอกจากการบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลัก

โภชนาการแลว การออกําลังกายยังมีสวนชวยกระตนใหกระดูกมีการเจริญที่เหมาะสมตามวัย ทั้งในดานความยาว 

และความหนา เนื่องจากรางกายสามารถดึงธาตุแคลเซียมที่มีในอาหารมาชวยสรางเสริมโครงกระดูกไดมากขึ้น

นั่นเอง แตในบางกรณีอาจพบวา มีเด็กบางกลุมที่ไมคอยไดออกําลังกาย แตมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ อาจมี

สวนสูง และน้ําหนักตัวมากกวาเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉลี่ย แตก็พบวาสวนใหญแลวรางกายมักจะมีการสะสม

ไขมันมากเกิน (อวน) มีกระดูกเล็ก หัวใจมีขนาดเล็กเมือ่เทียบกับน้ําหนักตัว และทําใหทรวดทรงรูปรางที่เห็นมี

ความผิดปกติเกิดขึ้น เชน อวนลงพุง มีเขาชิด หรือขาโกง เปนตน 



39 

 

  2.ดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย พบวาเดก็ทีข่าดการออกกําลังกายจะมีความตานโรคต่ํา

เจ็บปวยไดงาย และระยะการฟนตัวในการเจ็บปวยก็มักจะมีระยะเวลานานกวาเด็กทีอ่อกกําลังกายเปนประจํา ซ่ึง

จะมีความสัมพันธกับระดับสมรรถภาพทางกาย เพราะสมรรถภาพทางกายเปนผลมาจากการออกกําลังกาย ดังนั้น

หากขาดการออกกําลังกายยอมสงผลใหสมรรถภาพทางกายต่ ําลง เมื่อสมรรถภาพทางกายต่ ําจะสงผลให

องคประกอบในดานสุขภาพต่ําดวยเชนกัน 

  3.ดานสังคมและสภาพของจิตใจ พบวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกายมักเปนเด็กทีช่อบเก็บตัว 

และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงกันขามกับกลุมทีช่อบออกกําลังกาย และเลนกีฬา จะมีความเชื่อมัน่ในตนเอง 

และไดเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมกับกลุม ทําใหรูแนวทางในการปรับตัวเขากับสังคมที่เปนหมูคณะไดดีขึ้น 

นอกจากนีเ้ด็กที่ขาดการออกกําลังมักจะมีนิสัยไมชอบออกกําลังกายเม่ือเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ 

  4.ดานการเรียน พบวาเด็กที ่มีสมรรถภาพทางกายที ่ดีจะมีผลการเรียนรู ที ่ดีกวาเด็กที ่มี

สมรรถภาพทางกายต่ํา ซ่ึงสนับสนุนใหเห็นวาการขาดการออกกําลังกายจะสงผลเสียตอการเรียนรูของเด็กดวย 

 

2.ผลกระทบในวัยหนุมสาว 

  ชวงวัยนี้เปนชวงทีต่อเนื่องจากวัยเด็ก และเชือ่มตอกับวัยกลางคน ถือวาเปนวัยแหงการเจริญ

พันธหากขาดการออกกําลังกาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะคลายกับผลกระทบในวัยเด็ก คือสมรรถภาพทางกายต่ํา 

สุขภาพทัว่ไปไมด ีการทาํงานของระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดจะผิดปกติ รวมไปถึงบุคลิกภาพที่

อาจมีความไมเหมาะสม และสงผลเสียตอการแสดงออกทางสังคมดวย 

 

3.ผลกระทบในวัยกลางคนขึ้นไป 

  ชวงวัยนี้เปนบุคคลที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป และถือวาเปนชวงของวัยเส่ือม โดยเฉพาะอยางย่ิง

หากขาดการออกกําลังกายดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมักแสดงออกในลักษณะอาการความ

ผิดปกติของรางกาย ซึง่เปนอาการของการเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคประสาทเสียดุลยภาพ โรคความดันเลือดสูง 

โรคหลอดเลือดหัวใจเส่ือมสภาพ โรคอวน โรคเบาหวาน และโรคที่เก่ียวของกับขอตอกระดูก เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุ 

  การเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทําที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบตางๆ 

ภายในรางกายใหมีสุขภาพที่ดีขึน้ การออกกําลังกายมีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย ชวยให

กระดูก     มีความแข็งแกรง อวัยวะตาง ๆ อาทิ ปอด ไต หัวใจ แข็งแรง ชวยลดการเปนโรค ความดันโลหิตสูง   

โรคไขมันในเสนเลือดสูง ๆ การออกกําลังกายประจําสมํ่าเสมอ จึงมีความสําคัญ และเพ่ิมภูมิตานทานโรคไดอยาง

ดีย่ิง นกัวิทยาศาสตรการกีฬาไดแบงประเภทของการออกกําลังกายได 5 ชนดิ คอื 

  1.การออกกําลังกายแบบเกรง็กลามเนือ้อยูกับที่ไมมีการเคล่ือนไหว 
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  2.การออกกําลังกายแบบมีการยืด – หดตัวของกลามเนื้อ 

  3.การออกกําลังกายแบบใหกลามเนือ้ทาํงานเปนไปอยางสมํ่าเสมอ 

  4.การออกกําลังกายแบบไมตองใชออกซิเจนในระหวางมีการเคล่ือนไหว 

  5.การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน 

 

ประโยชนและคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา จําแนกไดดังนี ้

  1.ทางดานรางกาย 

   1.1 ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางดานรางกายใหเปนผูที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพใน

การทาํงาน สรางความแขง็แกรงของกลามเนือ้ 

   1.2 ชวยทําใหระบบตางๆ ภายในรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน อาท ิระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ และระบบการยอยอาหาร เปนตน 

  2.ทางดานอารมณ 

   2.1 ชวยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีไมวาจะอยูในสภาพเชนไร 

   2.2 ชวยใหคนที่มีอารมณเบิกบาน ย้ิมแยมแจมใส 

   2.3 ชวยผอนคลายความตงึเครยีดทางสมอง และอารมณไดเปนอยางดี 

  3.ทางดานจิตใจ 

   3.1 ชวยใหเปนคนที่มีจิตใจบริสุทธ์ิมองโลกในแงด ี

   3.2 ชวยใหเปนคนที่มีจิตใจเขมแข็ง กลาเผชิญตอปญหาอุปสรรคตางๆ 

   3.3 ชวยใหเกิดความเช่ือม่ัน ตัดสินใจไดด ี

  4.ทางดานสังคม 

   4.1 เปนผูที่มีระเบียบวินัย สามารถอยูในสภาพแวดลอมตางๆ ได 

   4.2 เปนผูที่เขากับสังคม เพือ่นฝูง และบุคคลทัว่ไปไดเปนอยางดี ไมประหมา หรือ

เคอะเขิน 

   4.3 เปนผูที ่ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางสังคมตอสังคม และประเทศตอ

ประเทศ 

 

เร่ืองที่ 3 รูปแบบ และวธิีการออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพ 

 การเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทาํทีก่อใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของระบบตาง ๆ ภายในรางกายที่ตองทํางานหนักเพ่ิมมากขึ้น แตเปนผลดตีอสุขภาพรางกาย ซ่ึง

นกัวิทยาศาสตรการกีฬา ไดแบงประเภทของการออกกําลังกายออกเปน 5 ประเภท คือ 

1. การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้ออยูกบัท่ี ไมมีการเคลื่อนไหว (Isometric Exercise) ซ่ึงจะ 

ไมมีการเคล่ือนที่ หรือมีการเคล่ือนไหวของรางกาย อาทิ การบีบกําวัตถุ การยืนตนเสา หรือกําแพงเหมาะกับผูที่

ทาํงานนัง่โตะเปนเวลานานจนไมมีเวลาออกกําลังกาย แตไมเหมาะสมกับรายที่เปนโรคหัวใจ หรือโรคความดัน

โลหิตสูง เปนการออกกําลังกายที่ไมไดชวยสงเสริมสมรรถภาพทางกายไดอยางครบถวน 

2. การออกกาํลงักายแบบมกีาร ยืด – หดตัวของกลามเนื้อ (Isotonic Exercise) จะมีการเคล่ือนไหว 
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สวนตาง ๆ ของรางกาย ขณะทีอ่อกกําลังกาย อาท ิการวิดพ้ืน การยกน้าํหนกั การดงึขอ เหมาะกับผูทีม่คีวาม

ตองการสรางความแขง็แรงกลามเนือ้เฉพาะสวนของรางกาย อาท ินกัเพาะกาย หรอืนกัยกน้าํหนกั 

3. การออกกําลังกายแบบใหกลามเนือ้ทํางานเปนไปอยางสม่ําเสมอ ตลอดการเคลื่อนไหว 

(Isokinetic Exercise) อาทิ การถีบจักรยานอยูกับที่ การกาวขึ้นลงแบบขั้นบันได หรือการใชเครื่องมือทาง 

ชีวกลศาสตร เหมาะกับการใชทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา หรือผูที่มีความสมบูรณทางรางกายเปน

สวนใหญ 

4. การออกกําลังกายแบบไมตองใชออกซิเจนในระหวางท่ีมกีารเคลื่อนไหว (Anaerobic Exercise)  

อาทิ ว่ิง 100 เมตร กระโดดสูง ปฏิบัติกันในหมูนักกีฬาที่ทําการฝกซอม หรือแขงขนั จึงไมเหมาะกับบุคคลทั่วไป 

5. การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (Aerobic Exercise) คอื จะเปนลักษณะทีม่กีารหายใจเขา –  

ออก ในระหวางที่มีการเคล่ือนไหว อาทิ การว่ิงจ็อกก้ิง การเดินเร็ว หรือการวายน้ํา นิยมกันมากในหมูของนักออก

กําลังกาย นกัวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนวงการแพทย สามารถบงบอกถึงสมรรถภาพรางกายของบคุคลนัน้ ๆ 

ไดเปนอยางด ี

 

 

3.1 ขั้นตอนในการออกกําลังกาย 

 การออกกําลังกายแตละรูปแบบขึน้อยูกับความตองการ และความพอใจของผูทีต่องการกระทํา ซ่ึงจะ

สงผลใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และเปนการสรางภูมิคุมกันโรคไดอยางวิเศษ โดยไมตองพ่ึงวิตามิน หรือ

อาหารเสริมที่มีราคาแพงในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 ตราบใดก็ตาม ถามนษุยยงัมีการเคล่ือนไหว การกีฬา หรอืการออกกําลังกายยอมเขามามีบทบาททีจ่ะ

สงเสริมการเคล่ือนไหวใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ฉะนั้น การกีฬาจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการดํารงชีวิต

ในยุคปจจุบนั 

ขั้นตอนในการจัดแนะนําใหคนออกกําลังกาย และเลนกฬีา 

1. ตองใหความรูกับผูเลน เพื่อใหเขาใจหลักการ เหตุผล ขอจาํกัด ขอควรระวังของการ 

ออกกําลังกาย / กีฬา 

2. ตองปลูกฝงใหเกิดเจตคติทีด่ีตอการออกกําลังกาย 

3. ตองฝกใหเกิดทักษะ เม่ือเลนเปนจนชํานาญทําไดคลองแคลว จงึจะอยากเลนตอไป 

4. ตองรวมกิจกรรมสมํ่าเสมอ 

5. กิจกรรมนั้นตองสรางใหเกิดสมรรถภาพทางกายที่เปล่ียนไปในทางดีขึ้น เชน แข็งแรง อดทน 

คลองตัว รวดเร็ว และมีการตัดสินใจดีขึ้น 

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพทีด่ ีและกิจกรรมหนกัเพียงพอ ตองฝกใหหวัใจเตนประมาณ 120 – 130 

ครั้งตอนาที สําหับผูใหญทั่วไปทีมี่สุขภาพดี หรือทาํใหตองใชพลังงานจากการออกกําลังกายวันละ 285 แคลอรี่ 

หรือ 2000 กิโลแคลอรี่ / สัปดาห 

การจัดโครงการ หรือรูปแบบการออกกําลังกายที่ดี ควรมีลักษณะดงันี ้

1. ตองทําใหผูเลนไดใชความคดิ สติปญญา 

2. ชวยใหผูเลนไดรูจักสมาชิกมากขึ้น ชวยกระชับสัมพันธไมตร ี

3. ใหผลดตีออารมณ สนกุสนาน เพลิดเพลิน 
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4. ใหผลดตีอรางกาย ทําใหแข็งแรง มีพละกําลัง 

5. ชวยใหสมาธิ และจิตใจปลอดโปรง คลายเครียด 

ถาผูอานสนใจจะออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา แตยังไมรูวาจะใชวิธีใด ลองตรวจสอบจากคุณสมบัติตาม

หลักการดังตอไปนี ้

1. การออกกําลังกาย / กีฬาที่ดี ตองมีจังหวะการหายใจสมํ่าเสมอ 

2. ไมมีการกระแทก หรือแบงแรง หรืออดกล้ันการหายใจ 

3. ผูเลนตองรูคุณคา ผลประโยชนของการออกกําลังกาย 

4. ผูเลนตองสนุกที่จะทํา ทําดวยความเต็มใจ พึงพอใจ 

5. ผูเลนตองเกิดการเรียนรู และทําดวยตนเอง 

6. เม่ือเลนแลวตองเหนือ่ยอยางสบายใจ 

 

3.2 หลักการและรปูแบบการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ 

 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพเปนการเสรมิการทาํงานของปอด หวัใจ ระบบการไหลเวียนของเลือด 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และขอตอ ซ่ึงจะชวยใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ รวมทั้งสุขภาพจิตด ี

  รปูแบบของการออกกําลังกาย แบงออกไดดงันี ้

1. การออกกําลังกายโดยการเลน 

2. การออกกําลังกายโดยการทาํงาน 

3. การออกกําลังกายโดยการบรหิารรางกาย 

1. การออกกําลังกายโดยการเลน คอื การเลนเกมกีฬาตาง ๆ ทีช่ ืน่ชอบ เชน เดนิ ว่ิง วายน้าํ 

2. การออกกําลังกายโดยการทาํงาน นอกจากจะไดงานแลว ยังทําใหกลามเนื้อไดมีการเคล่ือนไหวจาก

การทาํงาน เพ่ิมความแขง็แรงใหกับสุขภาพ อาท ิการทาํงานบาน ทาํสวนดอกไม หรอืผลไม 

3. การออกกําลังกายโดยการบรหิารรางกาย โดยแสดงทาทางตาง ๆ เพ่ือเปนการบรหิารรางกาย หรือ

เฉพาะสวนที่ตองการใหกลามเนือ้กระชับ อาทิ การบริหารแบบโยคะ หรือแอโรบิค 

หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คอื การออกกําลังกายชนดิทีเ่สรมิสรางความอดทนของปอด หวัใจ 

ระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวของขอตอ ซ่ึงจะชวยใหรางกายแข็งแรง

สมบรูณ สงางาม และสุขภาพจติดี 

การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เปนกิจกรรมที่ไดรบัการยอมรับ และเปนที่นยิมกันอยางแพรหลายทัว่

โลก ในดานการออกกําลงักายเพือ่สุขภาพ (Exercise For Health) โดยยึดหลักปฏบิัติงาย ๆ ดงันี ้

1. ความหนกั ควรออกกําลังกาย (Intensity) ใหหนักถึงรอยละ 70 ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจแต

ละคน โดยคาํนวณไดจากคามาตรฐานเทากับ 170 ลบดวยอายุของตนเอง คาที่ไดคืออัตราการเตน

ของหัวใจคงทีท่ี่เหมาะสม ที่ตองรักษาระดับการเตนของหัวใจนี้ไวชวงระยะเวลาหนึ่งที่ออกกําลัง

กาย 

2. ความนาน (Duration) การออกกําลังกายอยางตอเนือ่งนานอยางนอย 20 นาที ขึ้นไปตอครั้ง 

3. ระยะผอนคลายรางกายหลงัฝก (Cool Down) ประมาณ 5 นาที เพ่ือยืดเหยียดกลามเนื้อ และความ

ออนตวัของขอตอ 

รวมระยะเวลาที่ออกกําลังกายติดตอกันทั้งส้ิน อยางนอย 20 – 30 นาทีตอวัน 
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ผูทีอ่อกกําลังกายมาก หรอืเปนนกักีฬา จะมีการใชพลังงานมากกวาบคุคลทัว่ไป และมีการสูญเสียน้าํ 

และแรธาตุมากขึ้น จึงควรกินอาหารที่ใหพลังงานอยางเพียงพอสมดุลกับกิจกรรมทีใ่ชในแตละวัน โดยควรเพ่ิม

อาหารประเภท ขาว แปง ผลไม หรือน้ําผลไม เพ่ือเพ่ิมพลังงาน และดื่มน้ําใหเพียงพอ ไมจําเปนตองกินผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร และเครื่องดื่มชูกําลัง 

กิจกรรมการเรียนรูทายบทที ่2 

 

กิจกรรมที่  1 

1.  ใหนักศึกษาอธิบายตามความเขาใจของตนเอง ในหัวขอตอไปนี้ 

  “จิตที่สดใส ยอมอยูในรางกายที่สมบูรณ” 

2.  ใหนักศึกษาฝกเขียน แผนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองในเวลา 7 วัน 

 

 

กิจกรรมที่  2 

1.  ประโยชนของการออกกําลังกายดานตาง ๆ ทีส่งผลตอสุขภาพของมนษุย จาํแนกไดดาน  

     อะไรบาง จงอธิบาย 

 

 

กิจกรรมที่  3 

1.  การออกกําลังกายมีผลตอพัฒนาการของมนษุยอยางไร จงอธิบาย 

2.  กอนทีจ่ะออกกําลังกาย เราควรใหคาํแนะนาํผูจะออกกําลังกายอยางไร 
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บทที ่3 

สุขภาพทางเพศ 

   

สาระสําคัญ 

ปญหาหาเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  กําลังเปนปญหาที่นาหวงใยในกลุมเยาวชนไทย  ดังนั้น

การเรียนรูในเรื่องของพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  การถูกลวงละเมิดทางเพศ  และการตั้งครรภไมพึง

ประสงค  จึงเปนเรื่องจําเปนที่จะไดปองกันตนเอง  นอกจากนีก้ารดูแลรางกาย  โดยเฉพาะระบบสืบพันธก็เปน

เรื่องที่จะทําใหทุกคนมีสุขภาวะที่ดี  สามารถปฏิบัติไดถูกตองก็จะไมทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพทางเพศ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีน่ําไปสูการมีเพศสัมพันธ การลวงละเมิดทางเพศ              การ

ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 

2. อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและไมทําใหเกิดปญหาทางเพศ 

 

ขอบขายเนือ้หา 

เรื่องที่ 1  สรีระรางกายที่เก่ียวของกับการสืบพันธุ 

เรื่องที่ 2  การเปล่ียนแปลงเม่ือเขาสูวัยหนุมสาว 

เรื่องที่ 3  พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

เรื่องที่ 4  สุขภาพทางเพศ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 1  สรีระรางกายที่เก่ียวของกับการสืบพันธุ 
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  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยนั้น  หมายถึง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง

รางกายและจิตใจควบคูกันไปตลอด  เริ่มตั้งแต  วัยเด็ก  วัยแรกรุน  วัยผูใหญ  ตามลําดับ 

  โดยทั่วไปแลว  การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกายของคนเราจะสิน้สุดลงเมื่อมีอายุ

ประมาณ 25 ป  จากวัยนี้อวัยวะตาง ๆ ของรางกายเริ่มเสื่อมลง  จนยางเขาสูวัยชราและตายในที่สุด  สวนการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการทางจิตใจนั ้นไมมีขีดจํากัด  จะเจริญเติบโตและพัฒนาเจริญงอกงามขึ้นเรื่อย ๆ 

จนกระทั่งเขาสูวัยชรา 

1.  อวัยวะสืบพันธุและสุขปฏิบัติเก่ียวกับอวัยวะสืบพันธุ 

  การสืบพันธุของมนุษยเปนธรรมชาติอยางหนึง่ทีเ่กิดขึน้เพื่อดํารงไวซึ่งเผาพันธุ  การสืบพันธุ

นั้น  จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญคือ  เพศชายและเพศหญิง  ทัง้เพศชายและเพศหญิงตางก็มีโครงสรางที่

เก่ียวของกับอวัยวะเพศและการสืบพันธุโดยเฉพาะของตน 

  1.1 ระบบสืบพันธุของเพศชาย 

  อวัยวะสืบพันธุชายสวนใหญอยูภายนอกของรางกาย  สามารถปองกันและระวังรักษาไมให

เกิดโรคติดตอหรือโรคติดเช้ือตาง ๆ ไดโดยงาย  อวัยวะสืบพันธุชายมีความเก่ียวของกับระบบการขับถายปสสาวะ  

เพราะวาการขับน้ําอสุจิออกจากรางกายตองผานทอปสสาวะดวย  อวัยวะสืบพันธุชายประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่

สําคัญดังนี้ 

  (1.)  ตอมอัณฑะ  (Testis)  มีลักษณะและรูปรางคลายไขไกฟองเล็ก  ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร  

กวางประมาณ 4 เซนติเมตร  หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร  หนักประมาณ 15-30 กรัม  อัณฑะขางซายจะใหญ

กวางขางขวาเล็กนอย  ตามปกตจิะมีอณัฑะอยู 2 ลูก 

  ภายในลูกอัณฑะมีหลอดเล็ก ๆ จํานวนมาก  ขดเรียงอยูเปนตอน ๆ เรียกวา  หลอดสรางอสุจิ 

(Seminiferous Tabules) มีหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ  สวนดานหลังของตอมอัณฑะ  จะมีกลุมของ

หลอดเล็ก ๆ อีกมากมายขดไปมา  เรียกวาหลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) เปนที่เก็บเชื้ออสุจิชัว่คราว  เพื่อใหเชื้อ

อสุจิเจริญเติบโตไดเต็มที ่

  (2.)  ตอมลูกหมาก (Prostate Gland) เปนตอมที่หุมอยูรอบทอปสสาวะสวนใน  ตรงดานลาง

ของกระเพาะปสสาวะ  มีหนาทีส่รางของเหลวซึง่มีฤทธิ์เปนดางออน ๆ สงเขาไปในถุงเก็บอสุจิ  เพือ่ผสมกับน้ํา

เล้ียงตัวอสุจิ  ของเหลวนี้จะไปทําลายฤทธ์ิกรดจากน้ําเมือกในชองคลอดเพศหญิง  ปองกันไมใหตัวอสุจิถูกทําลาย

ดวยสภาพความเปนกรด  เพ่ือใหเกิดการปฏิสนธิขึ้นได  (3.)   ลึงค   หรือองคชาต (Penis) เปน

สวนประกอบหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุชาย  ที่แสดงใหเห็นวาเปนเพศชายอยางชัดเจน  มีลักษณะย่ืนออกมา  สวน

ปลายสุดจะมีรูปรางคลายหมวกเหล็กทหารสวมอยู  ขนาดใหญกวาลําตัวลึงคเล็กนอย  สวนนี้จะมีเสนประสาทมา

หลอเล้ียงมาก  ทําใหมีความรูสึกไวตอการสัมผัส  เม่ือมีความตองการทางเพศเกิดขึ้น  จะทําใหลึงคเปล่ียนจากนุม

เปนแข็ง  เนื่องจากคั่งของเลือด  ทําใหขนาดใหญขึ้น 1-2 เทาตัว  ในระหวางการแข็งตัวของลึงคมีตอมเล็ก อยูใน

ทอปสสาวะ  ผลิตน้ําเมือกเหนียว ๆ ซึง่จะถูกขับออกมา  เพื่อชวยในการหลอลื่นและยังทําใหตัวอสุจิผานออกสู

ภายนอกไดสะดวกอีกดวย 

  (4.)  ทอพักตัวอสุจิ  (Epididymis) มีลักษณะคลายรูปดวงจันทรครึ่งซีก  หอยติดอยูกับตอม

อัณฑะสวนบนคอนขางจะใหญเรียกวา  หัว (Head) จากหัวก็เปนตัว (Body) และเปนหาง (Tail) ทอนี้ประกอบดวยทอที่

คดเคี้ยวเปนจํานวนมาก  เม่ือตัวอสุจิถูกสรางขึ้นมาแลวจะถูกสงเขาทอนี้เพ่ือเตรียมที่จะออกมาสูทอปสสาวะ 
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  (5.)  ทอนําตัวอสุจิ  (Vas Deferens) เปนทอเล็ก ๆ ตอจากลูกอัณฑะ  จะทําหนาที่พาตัวอสุจิและ

น้ําอสุจิใหไหลขึ้นไปตามหลอดและไหลเขาไปในถุงน้ําอสุจ ิ

  (6.)  ถุงอัณฑะ (Scrotum)  เปนถุงทีห่อหุมตอมอัณฑะไว  ขณะที่ยังเปนตัวออนอยู  ตอมอัณฑะจะ

เจริญเติบโตในโพรงของชองทอง  เมื่อครบกําหนดตอมอัณฑะจะคอย ๆ เคลื่อนลงลางจากชองทองมากอยูในถุงอัณฑะ

ที่บริเวณขาหนีบ  ถุงอัณฑะมีลักษณะเปนผิวหนังบาง ๆ สีคลํ้า          มีรอยยน  มีแนวกลางระหวางทวารหนักไปจนถึง

ลึงค  จะมีกลามเนื้อ  บาง ๆ ก้ันถุงอัณฑะออกเปน 2 หอง  ถุงอัณฑะจะหอยติดอยูกับกลามเนื้อชนิดหนึง่  และจะหดตัว

หรือหยอนตัว  เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง  เพื่อชวยรักษาอุณหภูมิใหเหมาะสมในการสรางอสุจิ  และ

ปองกันการกระเทอืนจากภายนอก 

  1.1.1  การสรางเซลลสืบพันธุเพศชายและการฝนเปยก 

   เซลลสืบพันธุ เพศชายหรือตัวอสุจิ  (Sperm) จะถูกสรางขึ ้นในทอผลิตอสุจิ  

(Seminiferous Tubules) ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมาก  มีรูปรางลักษณะคลาย ๆ ลูกกบแรกเกิด  ประกอบดวยสวนหัวที่มี

ขนาดโต  แลวคอยลงมาเปนสวนหางที่ยาวเรียว  และสวนหางนี้จะใชในการแหวกวายมา  มีขนาดลําตัวยาว

ประมาณ 0.05 มิลลิเมตร  มีขนาดเล็กกวาไขเพศหญิงหลายหมื่นเทา  หลังจากตัวอสุจิถูกสรางขึ้นในทอผลิตตัว

อสุจิแลว  จะฝงตัวอยูในทอพักตัวอสุจิจนกวาจะเจริญเต็มที่  ตอจากนั้นจะเคล่ือนที่ไปยังถุงเก็บตัวอสุจิ  ในระยะนี้

ตอมลูกหมากและตอมอืน่ ๆ จะชวยกันผลิตของเหลวมาเลีย้งตัวอสุจิ  หากไมมีการระบายออกโดยมีเพศสัมพันธ  

รางกายจะระบายออก  โดยใหน้ําอสุจิเคล่ือนออกมาตามทอปสสาวะเองในขณะนอนหลับ  ซึง่เปนการลดปริมาณ

น้ําอสุจิใหนอยลง  โดยธรรมชาติและยังเปนวิธีหนึ่งที่ชวยลดความเครียดเกีย่วกับอารมณทางเพศได  เราเรียกวา

การฝนเปยก  (Wet Dream)   เปนปรากฎการณที่ช้ีใหเห็นวาวัยรุนชายนั้นบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว  และรางกายก็

พรอมที่จะใหกําเนิดบุตรได 

  1.1.2  สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศชาย 

   1.  อาบน้าํอยางนอยวันละ 2 ครัง้  ใชสบูชําระรางกายและอวัยวะเพศใหสะอาดแลว

เช็ดใหแหง 

   2.  สวมเส้ือผาทีส่ะอาด  โดยเฉพาะกางเกงในไมคบัและไมหลวมเกินไป 

   3.  ไมใชสวมหรือขับถายที่ผิดสุขลักษณะ 

   4.  ไมสําสอน  หรือรวมประเวณีกับผูขายบริการทางเพศ 

   5.  หากสงสัยวาเปนกามโรคควรไปปรกึษาแพทย 

   6.  ไมควรใชยาหรือสารเคมีเพ่ือกระตุนความรูสึกทางเพศ 

   7.  อยาหมกหมุนหรือหักโหมเก่ียวกับความสัมพันธทางเพศเกินไป  ควรหากิจกรรม

นันทนาการหรือเลนกีฬา 

   8.  ระวังอยาใหอวัยวะเพศถูกกระทบกระแทกแรง ๆ  

  1.2  ระบบสืบพันธุของเพศหญิง 

โครงสรางที่เก่ียวของกับอวัยวะเพศและการสืบพันธุของเพศหญิง  ประกอบดวยหลาย

สวนดวยกัน  ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่สําคัญเทานั้น 

   (1.)  ตอมรังไข  (Ovary) เปนตอมสืบพันธุของเพศหญิง  มีหนาทีผ่ลิตเซลลสืบพันธุ

ของเพศหญิงที่เรียกวาไข (Ovum) ตอมรังไขนี้มีอยูดวยกัน 2 ตอม คือ  ขางขวาและขางซาย  ซึ่งอยูในโพรงของอุง
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เชิงกราน  มีรูปรางคอนขางกลมเล็กมีน้ําหนักประมาณ 2-3 กรัม  นอกจากนี้ตอมรังไขจะหลั่งฮอรโมนเพศหญิง

ออกมาทาํใหไขสุก  และเกิดการตกไข 

   (2.)  ทอรังไข  (Pallopain Tubes) ภายหลังที่ไขหลุดออกจากสวนที่หอหุมแลว  จะผานเขา

สูทอรังไข  ทอนี้ยาวประมาณ 6-5 เซนติเมตร  ปลายขางหนึ่งมีลักษณะคลายกรวย             ซึ่งอยูใกลกับรังไข  สวน

ปลายอีกขางหนึง่นัน้จะเรียวเล็กลงและไปติดกับมดลูก  ภายในทอรังไขจะมีกลามเนื้อพิเศษ  ซึง่บุดวยเยือ่ทีมี่ขน

และบีบรัดตัวอยูเสมอ  ซึง่ทําหนาทีโ่บกพัดเอาไขทีสุ่กแลวเขาไปในทอรังไข  คอยการผสมพันธุจากตัวอสุจิของ

ชาย  และสงไปสูมดลูกตอไป 

   (3.)  มดลูก (Uterus)  มดลูกอยูในอุมเชิงกรานระหวางกระเพาะปสสาวะกับทวารหนัก  

ปกติยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร  กวางประมาณ 4 เซนติเมตร  และหนาประมาณ 2 เซนติเมตร  เปนอวัยวะที่

ประกอบดวยกลามเนื้อ  และมีลักษณะภายในกลวง  ซึ่งมีผนังหนาไขจะเคลื่อนตัวลงมาตามทอรังไข  เขาไปใน

โพรงมดลูก  ถาไขไดผสมกับอสุจิแลวจะมาฝงตัวอยูใน 

 

ผนังของมดลูกที่หนาและมีเลือดมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก  ไขจะเจริญเติบโตเปนตัวออนตรงบริเวณนี ้ ภายหลังวัย

หมดประจําเดือนแลว  มดลูกจะเล็กและเหี่ยวลง 

 

    

 

 

                             

 

                              

                            (4.)  ชองคลอด (Vagina) มีลักษณะเปนโพรงซ่ึงมีความยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร  ชองคลอด

ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบ  สวนในสุดเปนสวนที่หุมอยูรอบปากมดลูก  ภายในบุดวยเย่ือบาง ๆ ลักษณะเปนรอย

ยนสามารถยืดหดและขยายตัวไดมากเวลาคลอด  ที่ชองคลอดนี้จะมีเสนประสาทมาเลี้ยงจํานวนมาก  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงบริเวณรูเปดชองคลอด  และชองคลอดยังทําหนาที่เปนทางผานของเลือดประจําเดือนจากโพรงมดลูกออก

จากรางกาย  และเปนทางผานของตวัอสุจจิากเพศชายเพ่ือไปผสมกับไขทีท่อรงัไข 

   (5.)  คลิสตอริส (Clitoris)  ลักษณะเปนกอนเนื้อเล็ก ๆ ตัง้อยูบนสวนของแคมเล็ก  

เปนเนื้อเย่ือที่ยึดหดได  มีหลอดเลือดและเสนประสาท  และไวตอความรูสึกทางเพศเชนเดียวกับลึงคของชาย 

   (6.)  ตอมน้าํเมือก (Bartholin Gland) เปนตอมเล็ก ๆ อยู 2 ขางของชองคลอด  ตอมนี้

ทําหนาที่หล่ังน้ําเมือกออกมา  เพ่ือใหชวยหลอล่ืนชองคลอดในระหวางที่มีการรวมเพศ 

   (7.)  ฝเย็บ  (Perineum) อยูพ้ืนลางของอุงเชิงกรานที่ก้ันอยูระหวางชองคลอดกับทวาร

หนัก  ขยายและยึดหดตัวได  ประกอบดวยกลามเนื้อที่สําคัญ 3 มัด  มีหนาที่ชวยเสริมสรางกลามเนื้อชองคลอดให

แข็งแรง  และปองกันชองคลอดหยอน  ถาหากขาดแลวไมเย็บ  จะทําใหมดลูกต่ําลงมาไดเม่ืออายุมากขึ้น 

   (8.)  เตานม  (Breast) มีอยู 2 เตา  ซ่ึงมีขนาดใกลเคยีงกัน  ตรงกลางของเตานมจะมีผิว

ทียื่ ่นออกมาเรียกวา  หัวนม  เตานมแตละเตาจะประกอบขึ้นดวยกอนเนื้อหลายกอน  กอนเนื้อแตละกอนจะ

ประกอบดวยทอทีแ่ตกแขนงไปมากมาย  เตานมจะมีขนาดโตขึ้นเม่ือเขาสูวัยสาว  เนื่องจากมีเนื้อเย่ือเก่ียวพันและ
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ไขมันเพิ่มขึ้น  ขณะที่ตั้งครรภเตานมจะโตขึ้น  เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของตอมน้ํานมและทอจํานวนมาก  

บริเวณเตานมนี้จะมีหลอดเลือดและเสนประสาทไปเล้ียงอยูมาก  จึงทําใหมีความไวตอการสัมผัส 

 

  1.2.1  ความรูเกี่ยวกับผลของการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศหญิง 

เม่ือเพศหญิงเจริญเติบโตเปนสาว  ไมเฉพาะแตจะมีลักษณะของความเปนหญิง  ดวย

การมีเตานมเจริญเติบโต  และมีลักษณะเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ เกิดขึ้นเทานั้น             การบรรลุวุฒิภาวะของเพศหญิง

ขึ้นอยูกับการมีประจําเดือนครั้งแรก  และมีประจําเดือนทุก ๆ เดือน  โดยเฉล่ียจะเกิดขึ้นทุก ๆ 28 หรือ 30 วัน  และ

การมีประจําเดือนแตละเดือนอาจะแบงออกไดเปนระยะดังนี้ 

   1.  ระยะทําลาย (Destructive Phase) เปนระยะที่มีเลือดออกมา  เนื่องจากมีการทําลาย

ของเยือ่บุภายในของผนังมดลูก  ระยะนีจ้ะใชเวลาประมาณ 3-7 วัน  หรือเรียกวา  จะมีเลือดระดูออกมาอยู

ประมาณ 3-7 วัน  จํานวนเลือดที่ไหลออกมามีจํานวนไมแนนอนโดยทั่วไปจะมีปริมาณ 125 ลูกบาศกเซนติเมตร  

นอกจากเลือดทีไ่หลออกมาแลวยังมีเศษของผนังมดลูกทีถู่กทําลายหลุดปนออกมาดวย  ระยะทําลายนีเ้ริ่มแรก

มักจะมีอาการทั้งทางรางกายและจิตใจ  เชน  ถายปสสาวะบอย  มีสิวขึ้นบนใบหนา  เตานมจะโตและแข็ง  มี

อาการปวดศรีษะ  เพลีย  หงดุหงดิ  เปนตน 

   2.  ระยะฟอลลิคูลา (Follicular Phase) ตอมพิทูอิทารีสวนหนา (Anterior Lobe) หล่ัง

ฮอรโมนชนิดหนึ ่งออกมาและซึมเขากระแสเลือด  แลวนําไปยังตอมรังไขจะทําใหไขซึ ่งอยูภายในรังไข

เจริญเติบโตและสุกระยะนี้กินเวลาประมาณ 9 วัน  และเมือ่รวมกับระยะทีมี่เลือดระดูไหลออกมาในระยะทําลาย

จะกินเวลาประมาณ 14 วัน 

   3.  ระยะลเูทียล  (Luteal Phase)  เปนระยะที่ไขสุกเต็มที่และจะหลุดออกจากรังไข  รัง

ไขจะสรางฮอรโมนชนิดหนึ่งเพ่ือกระตุนใหผนังมดลูกหนาและมีเลือดมาหลอเล้ียงมาก  เพ่ือรอรับไขที่จะถูกผสม

พันธุ  ถาไขไมไดรับการผสมพันธุฮอรโมนนี้จะลดลง  ซึง่เปนการเริ่มตนระยะทําลาย  และจะมีเลือดระดูไหล

ออกมาใหม 

                     1.2.2  สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง 

1.  อาบน้ําชําระลางกายใหสะอาดอยูเสมอ  เวลาอาบน้ําควรทําความสะอาดอวัยวะ

เพศเปนพิเศษ  เชน  ลาง  เช็ดใหแหง  โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงมีประจําเดือน  ควรใชน้ําอุนชําระสวนทีเ่ปอน

เลือด เปนตน 

2.  หลังจากถายอุจจาระ  ปสสาวะควรทาํความสะอาดแลวเช็ดใหแหง 

3.  ควรสวมเสื้อที่สะอาด  โดยเฉพาะอยางยิ่งกางเกงในตองสะอาด  ไมคับไมหลวม

เกินไป  และควรเปล่ียนทุกวัน 

4.  รักนวลสงวนตัว  ไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน 

5.  ไมควรใชยากระตุนหรือสารเคมีตออวัยวะเพศ 

6.  การใชสวมเพ่ือการขบัถาย  ควรคาํนงึถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

7.  ควรทาํงานอดเิรก  หรอืออกกําลังกายเสมอเพ่ือเบนความสนใจทางเพศ 

8.  ในยามที่มีประจําเดือนควรเตรียมผาอนามัยไวใหเพียงพอ  และเปลี่ยนอยูเสมอ

อยาปลอยไวนาน 
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9.  ในชวงมีประจําเดือนไมควรออกกําลังกายที่ผาดโผนและรุนแรง  ควรออกกําลัง

กายเพียงเบา ๆ และพักผอนใหเพียงพอ 

10.  ควรจดบันทึกการมีประจําเดือนไว  ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วบางเล็กนอยถือวา

ปกติ  ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วกวาปกติ 7-8 วันขึ้นไป  ควรไปปรกึษาแพทย 

11.  ในชวงมีประจําเดือน  ถามีอาการปวดทองควรใชกระเปาน้ ํารอนมาวางที ่

ทองนอย  เพ่ือใหความอบอุน  และอาจรับประทานยาแกปวดไดบาง 

12.  ถามีอาการผิดปกติทางรางกายในชวงมีประจําเดือน  เชน  ปวดทองมาก  หรือมี

เลือดไหลออกมา  ควรรีบไปปรึกษาแพทยทันที 

13.  ระวังอยาใหอวัยวะเพศกระทบกระแทกแรง ๆ  

14.  ถาหากมีการเปล่ียนแปลงที่ผิดปกติของอวัยวะเพศ  ควรไปปรึกษาแพทย 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 2 การเปล่ียนแปลงเม่ือเขาสูวัยหนุมสาว 

1.  พัฒนาการทางเพศและการปรับตัวเมื่อเขาสูวัยรุน 

  วันรุนจะมีการเปล่ียนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว  และมีพัฒนาการทางเพศควบคูกันไปดวย  

โดยเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกตางกัน 

  1.1  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศหญิง 

การเขาสูชวงวัยรุนของเด็กหญิงจะเกิดขึน้เร็วกวาเด็กชาย  คือ  จะเริม่ขึ้นเมือ่อายุประมาณ 

11-13 ป  ตอมใตสมองจะผลิตฮอรโมนที่ไปกระตุนการเจริญเติบโต  และกระตุนการทํางานของรังไขใหสรางเซลล

สืบพันธุและผลิตฮอรโมนเพศหญิง  ในชวงนี้วัยรุนหญิงจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  สวนสูงและนําหนักเพ่ิมมาก

ขึ้น  อวัยวะเพศโตขึ้น  มีขนขึ้นบริเวณหัวหนาวและรักแร  เอวคอดสะโพกผายออก  เตานมโตขึ้น  อาจมีสิวขึ้นตาม

ใบหนา  สวนมดลูก  รังไข  และอวัยวะที่เกีย่วของเจริญเติบโตขึ้น  เริม่มีประจําเดือน  ซึง่ลักษณะการมีประจําเดือนใน

เพศหญิงจะเปนการบงบอกวา  วัยรุนหญิงไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว  และสามารถตั้งครรภได 

 การมีประจําเดือน (menstruation) เปนปรากฎการณตามธรรมชาติที่เกิดในเพศหญิง

เม่ือยางเขาสูวัยรุน  โดยรังไขจะสรางฮอรโมนและผลิตไข  ปกติไขจะเจริญเติบโตและสุกเดือนละ 1 ฟอง  สลับกัน

ระหวางรังไขซายและขวา  เม่ือไขสุกจะหลุดออกจากรังไขแลวถูกพัดพาเขาไปในทอรังไขหรือปกมดลูก  เพื่อรอ

รับการผสมจากตัวอสุจิของเพศชาย  ในขณะเดียวกันฮอรโมนเพศหญิงที่ผลิตจากรังไขและสงไปตามรางกาย  จะ

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเย่ือบุมดลูก  โดยในชวงสัปดาหแรกของรอบเดือน  ผนังมดลูกจะหนามากที่สุด  มี

หลอดเลือดมาเลี้ยงมากมาย  เพือ่เตรียมพรอมทีจ่ะรับการเกาะฝงของไขที่ไดรับการผสมจากตัวอสุจิ  ถาหากไข

ไมไดรับการผสม  เย่ือบุมดลูกก็จะคอย ๆ หลุดออก  หลอดเลือดบริเวณเย่ือบุมดลูกก็จะลอกหลุดและฉีกขาด  ทํา

ใหเลือดไหลออกทางปากมดลูกผานชองคลอดออกสูภายนอก  เรยีกวา  ประจาํเดอืน 
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   อาการเม่ือมีประจําเดือน  กอนมีประจาํเดอืน  บางคนอาจมีอาการบางอยางเกิดขึน้ได  

เชน  ปวดศรีษะ  ทองอืดเฟอปวดเมือ่กลามเนือ้บริเวณหลังและบัน้เอว  เตานมตึงและเจ็บ  หงุดหงิดงาย  อารมณ

ไมปกติหรือเบื่ออาหาร  คล่ืนไสอาเจียน 

   ขอควรปฏิบัติขณะมีประจําเดือน  คือ  ใชผาอนามัยอยางถูกวิธี  และลางมือให

สะอาดทกุครัง้  นอกจากนีข้ณะมีประเดอืน  บางคนมีอาการบางอยางดงักลาวขางตน  และอาจมีการปวดทองนอย

เพ่ิมดวย  ซ่ึงเปนอาการปกติที่จะหายไปเองเม่ือประจําเดือนหยุด   หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง  เชน  ปวดทองมาก

ขณะมีประจาํเดอืน  มีประจําเดือนนานเกิน 7 วัน  หรือประจําเดือนมาคลาดเคลื่อนจากปกติมาก  ควรปรึกษาแพทย

โดยเฉพาะสูตินรีแพทย 

   ผาอนามัยควรเปลีย่นบอย ๆ อยางนอยวันละ 2-3 ครั้ง  และทุกครั้งหลังอาบน้ําหรือ

หลังถายอุจจาระ  รักษาความสะอาดของรางกายและเสือ้ผาที่สวมใส  ไมใชเสื้อผารวมกับผูอื่น  ออกกําลังกายให

นอยลงกวาปกติ  พักผอนใหเพียงพอ  ทําจิตใจใหราเริงแจมใส  ถามีอาการปวดทองนอยมากใหนอนคว่ําแลวใช

หมอนรองใตทองนอยประมาณ 15-20 นาที  ประจําเดือนจะออกไดดีและชวยใหทุเลาปวด  อาจไมจําเปนตองใช

ยาแกปวด  ควรรบัประทานยาแกปวดหากมีอาการปวดมาก  ถาปวดทองรุนแรงมากรหรือมีเลือดออกมากผิดปกติ

ควรรีบปรึกษาแพทย  และขณะมีประจําเดือนไมควรอาบน้ําแบบแชในแมน้ําลําคลอง  อางน้ําในบานหรือสระวาย

น้ํา  เพราะเชื้อโรคในน้ําอาจเขาสูโพรงมดลูกได  เนื่องจากปากมดลูกจะเปดเล็กนอย  จึงควรอาบน้ําแบบตักแบบ

หรือใชฝกบัว 

  1.2  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศชาย 

เด็กชายจะเริ่มเขาสูวัยรุนเม่ืออายุประมาณ 13-15 ป  ตอมใตสมองจะผลิตฮอรโมนที่ไป

กระตุนใหรางกายเจริญเติบโต และกระตุนใหอัณฑะผลิตเซลลสืบพันธุและฮอรโมน  เพศชายมีการเปล่ียนแปลง

ของรางกายที่เห็นไดชัดโดยเฉพาะความสูงและนําหนักตังที่เพิ่มขึน้  แขนขายาวเกงกางไหลหวางออก  กระดูก

และกลามเนื้อแข็งแรงขึ้นและมีกําลังมากขึ้น  เสียงแตก  นมแตกพาน  มีหนวดเครามีขนขึ้นที่หนาแขง  รักแร  และ

บริเวณอวัยวะเพศ  บางคนอาจมีสิวขึ้นบริเวณใบหนา  หนาอก  หรือหลัง  อวัยวะเพศโตขึ้นและแข็งตัวเม่ือมี

ความรูสึกทางเพศหรือถูกสัมผัส  และมีการหล่ังน้ําอสุจิหรือน้ํากามออกมาในขณะหลับ (ฝนเปยก)  ซึ่งเปนอาการ

ที่บงบอกวาไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว  และยังหมายถึงการมีความสามารถที่จะทําใหเพศหญิงเกิดการตั้งครรภ

ไดอีกดวย 

 การฝนเปยก (wet dream)  เปนปรากฎการณตามธรรมชาติที่เกิดในเพศชาย  กลาวคือ

ในดานรางกายลูกอัณฑะจะทําหนาทีส่รางฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ  โดยจะเก็บสะสมไวที่ถุงเก็บน้ําอสุจิ  ใน

ดานจิตใจและอารมณ  ฮอรโมนเพศจะมีผลทําใหวัยรุ นเริ ่มมีความรูสึกทางเพศ  และสนใจเพศตรงขาม  เมื่อ

รางกายมีการผลิตน้าํอสุจิเก็บไวมากขึน้  ประกอบกับจิตใจและอารมณมีการเปลีย่นแปลงดังกลาว  จะมีผลทําให

เกิดความตึงเครียดของประสาท  ในขณะหลับอาจฝน  จิตนาการเก่ียวกับเรื่องเพศหรือเรื่องที่หวาดเสียว  สงผลให

ถุงเก็บน้ําอสุจิรัดตัวทําใหตัวอสุจิและน้ําหลอเลี้ยงถูกบีบเขาสูทอปสสาวะและขับเคลื่อนออกมาภายนอกโดย

อัตโนมัติ  ซ่ึงเรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้วา  ฝนเปยก  ซ่ึงนับวาเปนการผอนคลายความตึงเครียดทางจิตใจและอารมณ

ทางเพศตามธรรมชาติ  จึงไมถือวาผิดปกติแตอยางใด 

  1.3  ตอมไรทอท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมพัฒนาการทางเพศ 
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ตอมไรทอที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัมนาการของวัยรุนที่สําคัญ  ไดแก  ตอมใต

สมองหรือตอมพิทูอิทารี  (Pituitary gland) ตอมเพศ (Gonads) ตอมไทรอยด (thyroid gland) และตอมหมวกไต (adrenal 

or suprarenal glands) ซ่ึงตอมไรทอแตละตอมสงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน 

1.4อารมณทางเพศ (sexuality) หรือความตองการทางเพศ (sexusl desire)   

ในที่นี้จะหมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีผลมาจากส่ิงเราภายในหรือส่ิงเราภายนอกที่เปน

ปจจัยที่มากระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศขึ้น  โดยมีระดับความแตกตางมากนอยตางกัน  ขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการควบคุมอารมณและพ้ืนฐานทางดานวุฒิภาวะของแตละบุคคล 

จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  ส่ิงเราภายในและส่ิงเราภายนอกเปนปจจัยสําคัญ

ที่จะสงผลใหอารมณและอารมณทางเพศเกิดขึ้น  และเมื่อวิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสําคัญของ

อารมณทางเพศกับวัยรุนแลว  สรุปประเด็นที่สําคัญได  ดังนี้ 

1)  อารมณทางเพศถือวาเปนสัญชาตญาณในการดํารงเผาพันธุของมนุษยทีเ่กิดขึน้ตาม

ธรรมชาติ  เปนตัวบงชี้ประการหนึ่งทีแ่สดงใหเห็นถึงความสมบูรณของพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ และ

อารมณของวัยรุน  ที่กาวเขาสูชวงของวัยเจริญพันธุมากขึ้น 

2)  ปจจุบันสื่อหลายรูปแบบที่ปรากฏอยูในสังคมมีสวนชวยกระตุนแรงขับทางเพศ 

(Sex drive) ของวัยรุนใหเกิดอารมณทางเพศไดงายขึ้น  การนําเสนอภาพหรือขอความที่เก่ียวของกับเรื่องเพศผานส่ือ

ตาง ๆ เปนปจจัยหนึ่งที่ย่ัวยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธไดงายและเร็วขึ้น  โดยส่ือตาง 

ๆ เหลานี้อาจอยูในรูปแบบของหนังสือหรือภาพยนตรบางประเภท  รวมไปถึงขอมูลที่ไดจากการสืบคนดวยระบบ

อินเทอรเน็ต  ซึ่งผลกระทบจากอารมณทางเพศในแงลบจะมีมากยิ่งขึ้น  หากวัยรุนขาดความรูความเขาใจในแนว

ทางการควบคุมอารมณทางเพศอยางถูกตอง  จนในที่สุดอาจนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีพศสัมพันธโดยไม

ตั้งใจ  และนํามาสูปญหาตาง ๆ ในสังคมที่เก่ียวของกับพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนได 

3)  อารมณทางเพศของวัยรุ นหากขาดวิธีการควบคุมที ่ถูกตอง  จะนําไปสูปญหา

พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนมากขึ้น  วัยรุนแมจะเปนวัยที่มีแรงขับทางเพศสูงกวาทุกวัย  และพรอม

ทีจ่ะมีเพศสัมพันธหรือมีบุตรไดก็ตาม  แตสังคมและวัฒนธรรมของไทยก็ยังไมยอมรับที่จะใหวัยรุนชาย-หญิง  

แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมดังกลาว  โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธจนกวาจะไดทําการสมรสหรือยู

ในชวงวัยที่เหมาะสม 

อารมณทางเพศที่เกิดขึ้นในชวงการเขาสูวัยรุน  เปนพัฒนาการอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมของรางกาย

ที่จะสืบทอดและดํารงไวซ่ึงเผาพันธุ  โดยมีส่ิงเราสําคัญใน 2 ลักษณะ  ประกอบดวย  ลักษณะของปจจัยที่เปนสิง่

เราภายใน (intrinsic stimulus) และลักษณะของปจจัยที่เปนส่ิงเราภายนอก (extrinsic stimulus) 

1)  ลักษณะของปจจัยที่เปนส่ิงเราภายใน 

ปจจัยที่เปนสิ่งเราภายใน  ในที่นี ้หมายถึง  สิ่งเราซึ่งเปนผลที่เกิดจากกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรางกาย  โดยไดรับอิทธิพลมาจากการทํางานของระบบตอมไรทอ  ซึ่งผลิต

ฮอรโมน  ออกมาเพ่ือกระตุนใหรางกายมีการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง  ฮอรโมนเพศเปนปจจัยภายใรที่สําคัญ

ที่เปนส่ิงเราใหวัยรุนมีพัมนาการของอารมณทางพศเกิดขึ้น  และนําไปสูการเกิดความตองการทางเพศตามชวงวัย  

ในเพศชายฮอรโมนที่เปนปจจัยสําคัญในเรื ่องดังกลาว  คือ  ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน  สวนในเพศหญิง  คือ  

ฮอรโมนเอสตราดิโอล และ ฮอรโมนฟอลลิคิวลาร 

2)  ลักษณะของปจจัยที่เปนส่ิงเราภายนอก 
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ปจจัยที่เปนส่ิงเราภายนอก  ในที่นี้หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกตาง ๆ ที่สามารถ

กระตุนหรือย่ัวยุใหผูที่รับรู  หรือไดรับการถายทอดเกิดความรูสึกที่เกิดเปนอารมณทางเพศขึ้น  ประกอบดวย 

ส่ือรูปแบบตาง ๆ  ที่กระตุนหรือย่ัวยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศ  ปจจุบันมีส่ือหลากหลาย

รูปแบบโดยเฉพาะ  ส่ือทางเพศ  ไดนาํเสนอภาพและ/หรือขอความที่เก่ียวกับเพศ  ซ่ึงมักจะนําไปสูการกระตุนหรือ

ยัว่ยุใหผูรับสื่อโดยเฉพาะในวัยรุน  ความหลากหลายของสื่อในลักษณะดังกลาวทําใหมีผูเปรียบเปรยสื่อตาง ๆ 

เหลานี้เปน  สินคาเพศพาณิชย  ซ่ึงนับวันจะมีการผลิตและนํามาเผยแพรใหเห็นเพ่ิมมากขึ้น 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป  ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางหนึ่งวา  

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยไดเปล่ียนไปจากเดิม  นับตั้งแตที่มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขาสูสังคมไทย  

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นหลายลักษณะ  โดยเฉพาะในประเทศไทยเกิดความเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วของกับเรือ่ง  

การคบเพ่ือนตางเพศของวัยรุนไทย  พบวามีอิสระเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ปจจุบันสภาพของครอบครัวไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงไป  ผู ปกครองมีเวลาใกลชิดกับบุตรหลานนอยลง  ซึ่งเปนผลมาจากสภาพของภาวะเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ยังพบวา  ความมีอิสระของส่ือตอการนําเสนอเรื่องราวที่เก่ียวของกับเพศ  จัดไดวาเปนส่ิงเราภายนอกที่

สําคัญ  ที่สามารถที่จะเราและกระตุนใหวัยรุนเกิดความตองการทางเพศขึ้นได  โดยเฉพาะหากขาดการดูแลและ

การควบคุมที่ถูกตองเหมาะสม 

คานิยมและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในบางลักษณะของวัยรุน  ผลจากสภาพทางสังคม

และวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับเรื่องเพศที่เปล่ียนไป  สงผลใหวัยรุนไทยเกิดคานิยม  และมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ในหลายลักษณะ  เปนตนวา  คานิยมในเรื่องการแตงกายตามสมัยนิยม (Fashion) ที่มากเกินควรของวัยรุน  โดยไม

คาํนงึถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  เชน  ลักษณะการสวมเส้ือผาที่รัดรูป  หรือเปดเผยสัดสวนรางกายของวัยรุนเพศ

หญิง  ซึ่งการแสดงออกดังกลาวจะกระตุนและยั่วยุใหวัยรุนชายเกิดอารมณทางเพศได  นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุน

มักจะมีคานิยมที่เก่ียวกับความตองการในการแสดงออกโดยอิสระ  เปนตนวา  การเที่ยวเตรในเวลากลางคืน  การ

สัมผัสรางกายของเพศตรงขาม  หรือการจับมือถือแขนอยางเปดเผยในที่สาธารณะ  การอยูตามลําพังสองตอสอง  

หรือการไมใหความสําคัญในเรื่องการรักษาพรหมจารี ฯลฯ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ถือวาเปนปจจัยภายนอกที่สามารถจะ

กระตุนหรือย่ัวยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศขึ้นได ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในขณะทีวั่ยรุนเกิดการเปลีย่นแปลง

ทางเพศ อารมณเพศหรือความตองการทางเพศที่เกิดขึ้นกับวัยรุน  ไมวาจะเกิดจากส่ิงเราภายในหรือภายนอกก็ตาม  

มักจะทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงใน 2 ลักษณะสําคัญ  ประกอบดวย  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพ

จิตใจ  และลักษณะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพรางกาย 

1)  ลักษณะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ 

โดยปกติขณะที่คนเราเกิดอารมณทางเพศจะพบวา  มีจิตนาการที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ

อยูในระดับหนึ่ง  ซึ่งจะมากหรือนอยหรือมีความแตกตางกัน  ยอมขึน้อยูกับพื้นฐานความสามารถในการควบคุม

อารมณและความรูสึกของแตละคน  และโดยทั่วไปพบวา  ความตื่นเตนทางเพศที่เปนพ้ืนฐานของการเกิดอารมณ

ทางเพศในเพศหญิงจะเกิดไดชากวาเพศชาย  อยางไรก็ตาม  ทั้งเพศชายและเพศหญิงเมื่อเกิดอารมณทางเพศขึ้น  

หากความสามารถในการควบคุมอารณและการจัดการในเรื ่องดังกลาวไมดีพอ  ก็มักจะสงผลใหเกิดปญหา

ทางดานสุขภาพจิตขึ้นได  โดยเริ่มจากภาวะทางดานจิตใจที่เกิดความเครียดขึ้น  แลวนํามาสูภาวะของความวิตก

กังวลที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ  จนอาจนําไปสูการขาดความเช่ือม่ันในตนเองได 

2)  ลักษณะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพรางกาย 
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ขณะที่สภาพจิตใตมีการเปล่ียนแปลงและแสดงออกถึงความตองการทางเพศ  ปฏิกิริยา

ของรางกายที่แสดงใหเห็นถึงภาวะความเปลีย่นแปลงดังกลาวของรางกายจะเห็นไดชัดเจนมากขึน้  โดยเฉพาะ

รางกายทีแ่สดงใหเหน็ถึงภาวะความเปล่ียนแปลงดงักลาวของรางกาย  จะเหน็ไดชดัเจนมากขึน้  โดยเฉพาะบริเวณ

อวัยวะเพศที่มีการไหลเวียนของเลือดที่สงมามากขึ้น  สงผลใหอวัยวะเพศเกิดการขยายตัว 

เพศชาย  พบวาบริเวณองคชาตหรือลึงค  (penis)  จะมีขนาดเพ่ืมขึ้นและแข็งตัวขึ้น  ผนัง

ที่หุมอัณฑะ  (Scrotum)  จะหนาขึ้น  ลูกอัณฑะจะเคล่ือนตัวสูงขึ้น 

เพศหญิง  พบวาบรเิวณอวัยวะเพศนอกจากจะขยายตวัแลว  บรเิวณชองคลอดอาจมีการ

ขับน้ําหลอล่ืนออกมา  รวมทั้งกลามเนื้อบริวเณดังกลาวยังอาจเกิดการหดรัดตัวขึ้นเปนระยะ 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณอวัยวะเพศแลว  ผลจากการเกิดอารมณทางเพศยัง

สงผลใหการสูบฉีดเลือดของหัวใจเพิ่มขึ้น  ทําใหเลือดไหลเวียนเพิม่ขึ้น  เปนผลใหผิวหนังบริเวณที่สังเกตได  มี

การเปล่ียนแปลงเปนสีแดงเพ่ิมขึน้  เชน  บรเิวณใบหนา  ลําคอ  อก  และหนาทอง  นอกจากนี้  ในเพศหญิงหัวนม

และเตานมอาจมีการขยายตวัขึน้ 

ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอารมณทางเพศของวัยรุน  จนนํามาสูปญหาทาง

สังคมที่เห็นไดชัดอีกประการหนึ่งในปจจุบัน  คือ  การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุน  ซึ่งนํามาสู

ปญหาตาง ๆ ตามมา  เปนตนวา  การเกิดปญหาการตั้งครรภทีไ่มพึงประสงคในวัยรุน  การเกิดปญหาการติดโรค

ทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในวัยรุน  โดยปญหาเหลานี้ถือวาเปนผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการเกิดอารมณ

ทางเพศของวัยรุนที่ไมไดรับการควบคุมและจัดการที่ถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงผลกระทบดังกลาวถือไดวาเปนปญหา

ทางสังคมที่สําคัญอีกประการหนึ่งในปจจุบัน 

แนวทางในการจดัการกับอารมณทางเพศของวัยรุน การจัดการกับอารมณทางเพศของ

วัยรุนมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญอยู 2 ลักษณะ  ประกอบดวย  แนวทางการปฏิบัติเพ่ือระงับอารมณทางเพศ  และ

แนวทางการปฏบิตัเิพ่ือผอนคลายความตองการทางเพศ  

 

1)  แนวทางการปฏิบัติเพ่ือระงับอารมณทางเพศ 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ  หมายถึง  ความพยายามในการที่จะ

หลีกเล่ียงตอส่ิงเราภายนอกที่มากระตุนใหอารมณทางเพศมีเพ่ิมมากขึ้น  แนวทางในการปฏิบัติ  มีดังนี้   

หลีกเลีย่งการดูหรืออานขอความจากสื่อตาง ๆ ทีมี่ภาพหรือขอความทีส่ามารถยัง่ยุให

เกิดอารมณทางเพศ  เชน  การดูหนังสือ  หรือภาพยนตร  หรือสื่ออินเทอรเน็ตที่มีภาพหรือขอความทีแ่สดงออก

ทางเพศ  ซ่ึงเปนการย่ัวยุใหเกิดอารมณทางเพศ 

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือการทําตัวใหวางหรือปลอยตัวใหมีความสบายเกิดไป  เชน  การ

นอนเลน ๆ โดยไมหลับ  การนั ่งฝนกลางวันหรือนั ่งจิตนาการที ่เกี ่ยวของกับเรื ่องเพศ การอยูในสภาพของ

บรรยากาศที่มีแสงสีเสียงที่กอหรือปลุกเราใหเกิดอารมณทางเพศ 

อยางไรก็ตาม  แมในทางจิตวิทยาและในทางการแพทยจะมีความเห็นที่สอดคลองกัน

วา  การบําบัดความใครดวยตนเองโดยทัว่ไปจะไมกอใหเกิดความผิดปกติทั้งทางรางกายและจิตใจ  แตก็ไมควร

ปฏิบัติบอยจนเกิดความหมกมุนตอเรือ่งดังกลาว  ซึง่จะกอใหเกิดเปนลักษณะนิสัยซึง่อาจสงผลลบตอบุคลิกภาพ

และความเขมแข็งทางดานการควบคุมอารมณที่ดีได  ดังนั้น หากมีความจําเปนและไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวได  ควรระลึกและคํานึงถึงหลักการปฏิบัติที่เก่ียวของใน 3 ลักษณะทีสํ่าคัญ  คือ  ตองคํานึง
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ในหลักของความสะอาดเปนพ้ืนฐาน  ตองคํานึงถึงสถานที่ในการปฏิบัติ  คือ  ตองมีความเปนสวนตัว  ไมประเจิด

ประเจอ  และตองไมปฏิบัติดวยวิธีการที่รุนแรง  ซ่ึงอาจกอใหเกิดบาดแผล  หรือมีการอักเสบ  หรือติดเช้ือได 

 

1.5 การปรับตัวทางเพศเมื่อเขาสูวัยรุน 

เมือ่เขาสูวัยรุน  เพือ่ชวยใหสามารถปรบตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับเพศของ

ตนดีย่ิงขึ้น  วัยรุนควรมีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี ้

1)  ศึกษาใหเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงทางเพศของรางกายและจิตใจ  เม่ือยางเขาสูวัยรุน  

เราจะสังเกตเห็นวามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในตัวเราหลายอยาง  บางอยางก็อาจทําใหเราไมสบายใจ  เชน  วัยรุน

ชายบางคนไมอยากพูดคยุกับเพ่ือนเพราะอายทีเ่สียงแตกพรา  สําหรับวัยรุนหญิงที่มีประจําเดือนเปนครั้งแรกอาจมี

ความรูสึกกังวลและมีอาการตาง ๆ เกิดขึ้น  แตถาหากไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว  จะทําใหเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

2)  ปรับตัวเขากับเพ่ือนตางเพศใหเหมาะสม  วัยรุนเปนวัยทีมี่การเปลีย่นแปลงทางเพศ

หลายอยางทั้งชายและหญิงเริ่มมีความสัมพันธกันทางสังคมมากขึ้น  ทําใหชายและหญิงตางมีความสนใจในเพ่ือน

ตางเพศมากขึ้น  การคบเพื่อนตางเพศไมใชสิ่งเสียหาย  แตตองปฏิบัติตนอยูในขอบเขตที่เหมาะสมและรูจัก

มารยาทที่ควรปฏิบัติตอกัน  ดังนี้ 

ฝายชาย  ควรใหเกียรติฝายหญิง  ไมเกี้ยวพาราสีหรือฉวยโอกาส  มีความบริสุทธิ์ใจ  

และควรใหความชวยเหลือฝายหญิง  เชน  ชวยถือของ  สละทีน่ัง่ให ไมแสดงกิรยิาวาจาทีไ่มเหมาะสม  เชน  พูดจา

หยาบโลน  หรือใชกําลังรุนแรง  เปนตน 

ฝายหญิง  ควรวางตัวใหเหมาะสม  สงวนตัว  ไมอยูในที่รโหฐานกับเพศตรงขามตาม

ลําพัง ไมไปในที่เปล่ียว  แตงตัวสุภาพ  ไมแสดงกิริยาวาจาที่ไมเหมาะสม  เชน  สงเสียงดัง  หรือกลาวคําผรุสวาท  เปนตน  

แสดงความมีน้ําใจและใหเกียรติฝายชาย 

3)  ควรรีบปรึกษาผูใหญเม่ือมีปญหาหรือมีอุปสรรคใด ๆ  เก่ีบวกับเรือ่งเพศ  วัยรุนสวนมาก

มักจะมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ  เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นควร

จะปรึกษาพอแม  ครู  ญาติพี่นอง  และผูใหญที่ไววางใจ  เพราะทานมีประสบการณมากกวาเรา  ยอมจะชวยแนะ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองใหแกเราได 

4)  ปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการเคารพเชื่อฟงผูใหญ  หมั่น

ศึกษาเลาเรียน  ไมประพฤติไปในทางชูสาวกอนเวลาอันเหมาะสม  การยึดมั่นใน  ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดี

งามจะชวยเตือนใจใหเราปฏิบัติในทางที่ถูก 

 

2.  วัยรุนกับการคบเพื่อน 

วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพือ่นและตองการใหตนเองเปนที่นิยมชมชอบในกลุมเพื่อน  

การมีเพ่ือนที่ดีจะทําใหวัยรุนมีผูที่คอยรวมทุกขรวมสุข  ปรับทุกข  ช้ีแนะแนวทางในการแกไขปญหาอยางถูกตอง  

แตถาวัยรุนคบเพ่ือนที่ไมดีก็จะชักนําไปสูทางที่ไมดี  วัยรุนจึงควรรูจักเลือกคบเพ่ือนที่ดีและสรางความสัมพันธที่ดี

กับเพ่ือน  ซ่ึงจะชวยใหสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดตอไป 

  2.1  หลักการคบเพื่อน   
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ควรมีหลักปฏิบัติในการคบเพื่อน  คือวัยรุ นควรพิจารณากลุมเพื่อนที่คบวามีความ

ประพฤติเปนอยางไร  ถาเพื่อนคนใดประพฤติตนในทางไมดี  ก็ควรแนะนําและชักจูงใหเขาประพฤติในทางที่ดี  

รูจักปฏิเสธและไมหลงเชื่อคําชักชวนหรือปฏิบัติตามเพื่อนที่มีความประพฤติไมดี  เชน  ชวนใหหนีเรียนเที่ยว

กลางคืน  เลนการพนัน  เสพสารเสพติด  เปนตน  โดยในการพูดปฏิเสธนั้นใหปฏิบัติดังนี้  พูดดวยน้ําเสียงหนัก

แนนมัน่คง  ควรบอกความรูสึกดีกวาบอกเหตุผลหรือขออาง  เพราะความรูสึกเปนเรื่องสวนตัวของแตละบุคคล  

ถาบอกเหตุผลหรือขออาง  เพ่ือนอาจจะนําเหตุผลอ่ืนมาลบลางใหปฏิเสธไมได และรูจักแนะนําและชักชวนเพ่ือน

ปฏิบัติกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน  เชน  เลนกีฬา  เลนดนตร ี เรยีนภาษาตางประเทศ  เรียนคอมพิวเตอร  เขารวม

ในกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ในชุมชน  เปนตน  โดยเลือกตามความสนใจและความเหมาะสมของตนเอง  จะไดเปน

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  2.2  หลักท่ัวไปในการผูกมิตร  

หลักทั่วไปในการผูกมิตร  มีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1)  รู จักยอมรับคําติชม  เชน  รับฟงความคิดเห็นหรือคําวิพากษวิจารณของผู อื ่น

เก่ียวกับตัวเราเองดวยความเต็มใจ  เปนธรรม  ไมลําเอียงเขาขางตนเอง  และสามารถควบคุมอารมณได 

2)  รูจักอารมณขัน  มองโลกในแงดี  และควรเปนคนยิ้มงาย  เปนบุคลิกลักษณะที่ดี

และเปนเสนหที่ทําใหผูพบเห็นหรือคบคาสมาคมดวยรูสึกชมชอบ  เกิดความสุขและความสบายใจ  นับวาเปนส่ิง

สําคัญย่ิงอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการตอนรับและความรวมมือที่ดี 

3)  รูจักออนนอมถอมตน  ไมคุยโออวดความสามารถของตน  ไมพูดจาดูถูกหรือยกตน

ขมผูอ่ืน  และรูจักยอมรับขอบกพรองหรือความดอยของตนในดานตาง ๆ  

4)  รูจักรับผิดชอบตอหนาที่  เชน  หนาทีสํ่าคัญของนักเรียนคือเรียน  ครูมีหนาที่ให

การศกึษาอมรมแกนกัเรยีน  นกัศกึษา 

5)  รูจักประนีประนอม  เมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรคขึ้น  ควรจะมีการประนีประนอม

หรือรอมชอมกัน  ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่คนเราอาจตกลงกันไดอยางยุติธรรมและมีเหตุผล 

6)  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  ใหคิดเสมอวาอะไรก็ตามที่เราเองไมชอบ  ไมตองการให

ผูอ่ืนกระทําตอเรา  ก็จงอยากระทําส่ิงนั้นตอบุคคลอ่ืน  และถาตองการใหบุคคลอ่ืนกระทําสิ่งใดตอเราก็จงกระทํา

ส่ิงนั้นตอเขา 

7)  รูจักใหกําลังใจคนอืน่  เชน  ยกยองใหเกียรติ  ใหกําลังใจผูอืน่ดวยการชมเชย  รูจัก

แสดงความช่ืนชมยินดีตอความสําเร็จของเพ่ือนรวมหอง  เพ่ือนรวมงาน  เปนตน 

8)  รูจักไววางใจคนอ่ืน  คือ  รูจักไวเนื้อเช่ือใจคนอ่ืนบางตามสมควร  เพราะคนอื่นอาจ

มีความดอยเกินไปในดานตาง ๆ ไดเชนเดียวกับเรา  นอกจากนี้บางครั้งการประเมินคาความสามารถของผูอ่ืนดอย

เกินไป  อาจนํามาซ่ึงความผิดหวังไดดวย 

9)  รู จักรวมมือกับคนอื่น  เชน  การใหความรวมมือกับหมูคณะในการประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ ของสวนรวมดวยความเต็มใจ  เพราะผูที่เห็นแกตัวหรือเอาแตไดยอมเปนที่รังเกียจของสังคม 

10)  รูจักเคารพสิทธิของผูอืน่  เชน  ไมควรใชทรัพยสิ่งของของผูอื่นโดยพลการ  ไม

กาวกาย  หรือละเมิดสิทธิซ่ึงเปนผลประโยชนอันชอบธรรมของผูอ่ืน 

  2.3  หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพื่อน 

หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพ่ือน  มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
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1)  รูจักตนเองและรูจักคนอ่ืน  วัยรุนตองมีความเขาใจในความตองการของตนและของ

เพ่ือนยอมรบัสภาพความเปนจรงิของตน  และยอมรบัความแตกตางในตวัเพ่ือนกับตัวเอง  ไมอิจฉาริษยาเพ่ือนที่มี

ฐานะดีกวา  หรือมีความสามารถมากกวา  และไมยกตนขมทานหรือดูถูกเหยียดหยามเพื่อนที่ดอยกวาตน  แตให

ยินดีกับความสําเร็จของเพ่ือน  และคอยชวยเหลือสนับสนุนเพ่ือนหากมีโอกาส 

2)  มีมนุษยสัมพันธที ่ดี  รู จักพูด  รู จักฟง  เรียนรู ที ่จะพูดเรื ่องตาง ๆ ในจังหวัดที ่

เหมาะสม  เปดโอกาสใหเพื่อนไดแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน  เอาใจใสในตัวเพื่อน  

และใหความสําคัญกับเพ่ือนดวยความบริสุทธ์ิใจ ตลอดจนมีความซ่ือสัตยและจริงใจตอเพ่ือน 

3)  การมองโลก  ใหมองในแงที ่เปนจริง  ไมมองในแงดีจนเกินไป  อันอาจถูก

หลอกลวงและคดโกงได  แตไมมองคนในแงรายจนเกินไป  อันจะทําใหเปนคนใจแคบ  ไมรูจักการใหอภัย 

4)  มีน้าํใจเปนนักกีฬา  ยอมรับผิดเมือ่รูวาตนผิด  ปฏิเสธในสิ่งที่ตนไมสามารถทําได  

เมื่อใหสัญญาอยางไรไวกับใครก็ตองพยายามทําตามสัญญานัน้ใหดีที่สุด นอกจากนี้ยังตองรูจักเสียสละและให

อภัยแกเพ่ือนเม่ือเกิดขอผิดพลาด  โดยทําความเขาใจถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดนั้น  และรวมมือกันปรับปรุง

แกไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นตอไป 

หรือสงผลมากระทบ  และเมื่อเกิดอารมณขึ้นก็มักจะพบวาพฤติกรรมการแสดงออก

ดังกลาว  มักมีการเปลีย่นแปลงหรือแตกตางไปจากสภาพเดิม ซึ่งสังเกตเห็นไดชัดเจนหรืออาจไมชัดเจน  ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับสภาพอารมณของแตละบุคคล 

 

เร่ืองที่ 3  พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

  ปจจุบันปญหาจากพฤติกรรมทางเพศทีไ่มเหมาะสมของวัยรุนมีหลายลักษณะ  เชน  การมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  การติดเช้ือเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  รวมทั้งการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค

ในวัยรุนทั้งที่มาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมโดยตรง  และมาจากอุบัติภัยทางเพศนับเปนปญหาทางเพศ

ของวัยรุนที่อยูในอันดับตน ๆ  

  อยางไรก็ตาม  มีวัยรุนที่จับคูกันบางคูไมมีเพศสัมพันธกัน  ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ  เชน  พอ

แมดูแลเอาใจใสอบรมส่ังสอนดี  พอแมติดตามดูแลอยางใกลชิด  ไมเปดโอกาสใหทั้งคูไดอยูในสถานการณที่เส่ียง

ตอการมีเพศสัมพันธ  วัยรุนคิดไปขางหนาเกิดความเกรงกลัววาจะมีปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย  มีความละอาย

ใจและรูสึกวาผิด  กลัวเสียช่ือเสียง  และกลัวคนอ่ืนจะรู  ไมมีโอกาสที่จะไดกระทํา  มีความยับย้ังช่ังใจ  เปนตน 

  การจับคูกันนั้นสวนใหญจะทําใหการเรียนแยลง  การมีคูรักไมใชสัญลักษณของการประสบ

ความสําเร็จในชีวิต  ไมใชแฟชั่น  หากวัยรุนคนใดยังไมมีคูรักก็ไมควรรูสึกวาตัวเองดอยกวาเพือ่นที่มีคนรัก  ไม

จําเปนที่จะตองคบกับใครสักคนเปนคูรัก  เพียงเพราะตองการใหตนเองเหมือนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ เทานั้น 

  ความคาดหวังในเรื่องความรักของผูหญิงและผูชายที่แตกตางกันนั้น  เปนส่ิงที่วัยรุนที่จับคูกัน

ไมควรมองขาม  เพราะจะทําใหรูวาหญิงและชายจะปฏิบัติตอคนรักตางกัน  ผูชายจะคิดถึงเรื่องการไดสัมผัส  

ลวงเกินจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ  จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหผูหญิงตองเสียความบริสุทธิก์อนวัยอันควร  และมัก

ไมคอยเต็มใจ  ซ่ึงวัยรุนหญิงจะตองระวังใหดีในเรื่องนี ้

 

1. พฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ 
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  วัยรุนเปนวัยทีเ่กิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอยางรวดเร็วในเรือ่งเพศ  บางคนจึงเกิด

ความสนใจในเพศตรงขาม  สนใจในเรื่องเพศ  การจับคูเปนคูรักกัน  การเกิดอารมณทางเพศ  การดูส่ือลามก  การมี

เพศสัมพันธกับคูรัก  การมีสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ  หรอืการขายบรกิารทางเพศ 

  เมื่อเปนเชนนีผ้ลเสียทีต่ามมา  ไดแก  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ทําใหเกิดความวิตกกังวล  

เสียการเรยีนเพราะจะสนใจการเรียนนอยลง  เกิดการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค      การทําแทง  ปญหาลูกไมมีพอ  ทารก

ถูกทอดทิ้ง  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส  เปนตน 

  เหตุและผลดังกลาวขางตนนี ้  มักจะเริ ่มจากตัวของวัยรุ นเองทีมี่พฤติกรรมเสีย่งตอการมี

เพศสัมพันธ  ซ่ึงมีดังนี้ 

  1.  สนใจเรื่องเพศมาก  ปกติวัยรุนก็จะสนใจเรื่องเพศอยูแลวเพราะเปนธรรมชาติของวัย  แตถา

หมกมุนกับเรื่องนี้มากเกินไป  และโอกาสหรือสถานการณเอื้ออํานวยวัยรุนอาจมีเพศสัมพันธโดยไมคิดไมได

ตัดสินใจหรือไมไดวางแผนลวงหนา  คือปลอยใหเปนไปตามความตองการและอาจไมคิดถึงผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นภายหลัง 

  2.  มีความหมกมุนในเรื่องเพศ  มีวัยรุนจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะวัยรุนชายที่หมกมุนในเรื่องเพศ

มากเกินไปอาจมีการสําเร็จความใครดวยตนเองบอยครั้ง  โดยไมพยายามหลีกเล่ียง  หรือพยายามจัดการกับอารมณ

ทางเพศ  ในผูหญิงก็อาจมีบางแตไมมากเทาผูชาย  บุคคลประเภทนี้มีความเส่ียงตออาการมีเพศสัมพันธ 

  3.  ชอบถูกเนื้อตองตัวเพศตรงขาม  ผูชายมักจะยินดีที่ไดถูกเนื้อตองตัวผูหญิงหรือใหผูหญิงมา

ถูกเนื้อตองตัวตนเอง  สวนผูหญิงที่คิดเชนเดียวกับผูชายนี้ก็มีบาง  การถูกเนื้อตองตัวกันทําใหเกิดอารมณทางเพศ

ได  ถามีโอกาสหรือสถานการณที่เอ้ืออํานวยก็อาจถึงขั้นการมีเพศสัมพันธกันได 

  เรือ่งนี้มักจะพบเห็นอยูบอยครั้งในหมูวัยรุนทีมั่กถือโอกาสถูกเนือ้ตองตัวกัน  ถาถูกผูใหญดุ

หรือเตือนก็จะบอกวาเปนเพื่อนกัน  ไมคิดอะไร  ถึงแมวาจะมีบางคนที่ไมไดคิดอะไรจริง ๆ แตก็ไมเหมาะสม  

เพราะจะถูกมองวาเปนหญิงสาวที่ไมรักนวลสงวนตัว  ใหผูชายถูกเนื้อตองตัวงาย ๆ ผูชายก็ไมเปนสุภาพบุรุษ

เพราะชอบหาเศษหาเลยดวยการถูกเนื ้อตองตัวผู หญิง  ดังนั ้นนักเรียนควรปองกันและหลีกเลีย่งไมใหเกิด

พฤติกรรมนี ้

  4.  คิดวาการมีเพศสัมพันธไมใชเรื่องเสียหาย  ไมวาชายหรือหญิงที่คิดเชนนี้จะเปนผูที่เส่ียงตอ

การมีเพศสัมพันธมาก  ผูชายมักจะคิดเชนนี ้ ซึง่เปนนิสัยที่ติดตัวของผูชายมาอยูแลว  แตถาผูหญิงคิดเชนนีด้วยก็

นับวาเปนการสนับสนุนใหผูชายสมหวังขึ้น  จนเปนเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งในครอบครัวและสังคมไทย  

เพราะเปนความคิดที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย 

  5.  ดูส่ือลามก  ปจจุบันนี้มีส่ือลามกขายกันมากมายตามทองตลาด  วัยรุนหลายคนรูวาแหลงซ้ือ

ขายอยูที่ใด  การดูสื่อลามกประเภทนี้ทําใหผูดูเกิดอารมณทางเพศ  วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลอง  เมื่อดูแลว

บางครั้งอาจอยากทดลองทําตามคูพระนางในสือ่ลามกนัน้  ดังวัยรุนทีมี่ขาวลงหนาหนังสือพิมพวาไปขมขืนหรือ

ไปม่ัวสุมมีเพศสัมพันธกันแลวรับสารภาพวาทําตามอยางในส่ือลามกที่เคยดู 

  6.  เปนคนเจาชู  คนเจาชูคนที่ชอบมีคูรักหรือสามีภรรยามากกวา 1 คน  หรือมีไปเรื่อย ๆ ตาม

ความพอใจ  วัยรุนที่เปนคนเจาชูจะมีใจกลาในเรื่องนี้  และขาดความรับผิดชอบในส่ิงที่ตนเองกระทําไมรักใครจริง  

ถาเบื่อก็พรอมที่จะทอดทิ้ง  บุคคลประเภทนี้จะมีเพศสัมพันธงาย ๆ ไมคิดอะไรมาก  ผูหญิงเปนฝายที่ตองรับภาระ

ในสิ่งที่ทัง้คูไดกระทําลงไป  เชน  เปนฝายตัง้ครรภอาจตองไปทําแทง  หรือตองคลอดลูกแลวเลีย้งลูกตามลําพัง  

เปนตน  จึงตองระวังคนเจาชูและตองไมเปนคนเจาชู 



58 

 

  7.  เคยมีประสบการณทางเพศมาแลว  ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิงที่เคยมีประสบการณใน

การมีเพศสัมพันธมาแลว  ในครั้งตอ ๆ ไปมันจะไมคิดมาก  ใจกลาขึ้น  ไมกลัว  หรือไมก็ติดใจในเพศรสจึงเปน

มูลเหตุที่ทําใหเกิดความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธซํ้าไดอีก 

  8.  เสพสารเสพตดิ  ผูที่เสพสารเสพติดจะเกิดอาการมึนเมาเคลิบเคลิ้ม  ขาดความรูสึกผิดชอบ

ชั่วดี  ครองสติไมได  จึงมักทําอะไรลงไปแบบไมคิดอะไรมากหรืองง ๆ ไมคอยรูตัว  ดังขาวที่พบเห็นบอย ๆ วา

วัยรุนไปจัดปารตี้ยาอี  ยาบา  หรือไมก็ไปดื่มแอลกอฮอล  พอมึนเมาเสพสารเสพติด  หรือยอมมีเพศสัมพันธเพื่อ

แลกกับสารเสพติดในกรณีที่ติดสารเสพติดแลว 

  9.  ขาดความไตรตรอง  บุคคลประเภทนีมั้กไมคิดถึงผลที่จะตามมาหรือผลกระทบหลังการมี

เพศสัมพันธวาจะเปนอยางไร  เปนคนแกปญหาเฉพาะหนาไปวันหนึ่ง  ไมคิดถึงอนาคตวาเปนอยางไร  ตัดสินใจ

โดยขาดสต ิ

  10.  อยากรูอยากลอง  วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลองอยูแลว  แตถาอยากรูอยากลองเรื่องเพศ

นั้นนับวาเปนอันตราย  ปจจัยที่กระตุนใหอยากรูอยากลองนอกจากจะมาจากตนเองแลว  ยังอาจมาจากปจจัยอ่ืน ๆ 

เชน  เพ่ือนชักชวน  อานหนงัสือลามก 

2.  การหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากสถานการณการเสีย่งตอการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ 

  มีผู หญิงจํานวนไมนอยที ่ตั ้งครรภโดยไมตั ้งใจ  ทั ้งนี ้เพราะไมคาดคิดมากอนวาจะมี

เพศสัมพันธกับผูชายซ่ึงอาจเปนคูรักของตนเอง  เปนเพ่ือน  คนแปลกหนา  พอเล้ียง  หรือแมแตญาติของตน  และ

ไมมีการปองกันการตั ้งครรภแตอยางใด  ดังนั ้นผู หญิงควรเรียนรู ถึงการหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจาก

สถานการณเส่ียงตอการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ  ซ่ึงมีขอแนะนําดังนี ้

  1.  ในกรณีเมื่ออยูกับคูรักของตนเอง  ควรปฏิบัติดังนี้ 

1.1  ไมยอมใหคู รักไดสัมผัส  จับมือ  โอบกอด  ถาถูกกระทําเชนนีค้วรแสดงทาทีไม

พอใจและปฏิเสธการกระทําดังกลาวอยางจริงจัง  มิฉะนั้นอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธเนื่องจากสภาพแวดลอม

เหมาะสมและเปนใจ 

1.2  ไมอยูในที่ลับตาคนสองตอสอง  เพราะคูรักอาจจะลวงเกินเราได  และย่ิงเรามีใจชอบ

ฝายชายดวยก็อาจจะยินยอมจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธได 

1.3  ไมไปเที่ยวกันแบบคางคืน  เพราะการคางคืนจะเปนการเปดโอกาสใหฝายชายลวง

ละเมิดทางเพศได 

1.4  ไมควรดูสื่อลามกโดยเฉพาะกับคูรัก  เพราะจะทําใหทั้งสองฝายเกิดอารมณทางเพศ

และนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม 

1.5  การไปเทีย่วในงานวันสําคญัตาง ๆ เชน  วันวาเลนไทน  วันลอยกระทง  วันขึ้นปใหม  

ทีเ่ปนการเทีย่วในเวลากลางคืน  แลวจะไปตอกันในสถานทีท่ีอ่าจจะมีเพศสัมพันธกันได  ดังนั้นการไปเที่ยวกับ

คูรักในวันสําคัญดังกลาวควรระมัดระวังตัวใหดี  ถาเราคิดวาไมนาไววางใจก็ไมควรไปโดยหาทางปฏิเสธอยาง

นุมนวล 

1.6  การไปเที่ยวงานสังสรรคหรือตามสถานบันเทิงกับคนรักควรระมัดระวังตัวดวย  

เพราะอาจดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแลวทําใหมึนเมาไมรูสึกตัว 

1.7  อยาใจออนถาถูกขอที่จะมีเพศสัมพันธดวย  อยาหลงคารมเขาเปนอันขาด  และไม

ตองเขาโกรธ  รักษาความบริสุทธ์ิของเราดีกวา  หากพลาดพล้ังไปแลวก็ควรระวังอยาใหเกิดขึ้นอีก 
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  2.  ในกรณีเมื่ออยูกับเพื่อนชาย  ควรปฏิบัติดังนี้ 

2.1  อยาใหมาถูกเนือ้ตองตัวโดยไมจําเปน  เพราะถาวันใดที่เพื่อนชายมีโอกาส  ผูหญิง

อาจพลาดทาเสียทไีด 

2.2  อยางไวใจใครมากนัก  มีเพ่ือนหลายคนที่หลอกพาเพื่อนไปขมขืน  บางรายใหเพื่อน

คนอ่ืน ๆ ขมขืนดวยตามที่มีขาวใหพบเห็นอยูบอย ๆ  

2.3  ไมไปเที่ยวแบบคางคืน  ถึงแมจะไปเปนหมูคณะก็ตองระมัดระวัง 

2.4  การไปเที่ยวตามสถานบันเทิงแลวกลับดึกอาจเปนอันตราย  ถามีเพื่อนอาสาไปสง

บานก็ควรระวัง  เพราะอาจพาไปที่อ่ืนได 

  3. ในกรณีเมื่ออยูกับคนแปลกหนา  ควรปฏิบัติดังนี้ 

3.1  อยาไวใจคนแปลกหนาเปนอันขาด  เพราะยังไมรูจักนิสัยใจคอเขาดีพอ  ถาหลงเชื่อ

อาจถูกเขาหลอกได  โดยเฉพาะถาพบกันในสถานบนัเทงิเรงิรมยเขาอาจจะมองเราวาเปนผูหญิงที่รักสนุก  คงจะมี

เพศสัมพันธดวยไมยาก 

3.2  ไมควรเดินทางไปในที่เปลี่ยวยามค่ําคืน  เพราะมีผูหญิงถูกคนรายลักพาตัวไปขมขืน

มาหลายรายจนนับไมถวนแลวในสถานการณเชนนี้ 

3.3  อยาเชื่อคนที่รู จักกันทางอินเทอรเน็ต  ถึงแมจะคุยกันจนเหมือนรูจักกันดีแลวก็ตาม  

เพราะยังไมเคยเหน็หนากัน  ก็ยังคงเปนคนแปลกหนาอยูดี  หญิงสาวหลายรายที่ถูกคนที่รูจักกันทางอินเทอรเน็ตหลอก

ไปขมขืน  บางรายมีการถายรูปไวเพ่ือขมขูและตอรองเรื่องอ่ืน ๆ  อีกดวย 

  4.  ในกรณีเมือ่อยูกับพอเลี้ยงหรือญาติ  ผูหญิงที่ถูกคนใกลชิดในครอบครัวขมขืนนั้นมีมาก  

และมักไมยอมบอกใคร  บางรายถูกขมขืนมานานนับป  บางครั้งเกิดการตั้งครรภ  เพราะคนในครอบครัวนั้น

ใกลชิดเห็นกันอยูทุกวันหรือพบกันบอย  ไวใจกันมาก  ในเรื่องนี้ผูหญิงควรปฏิบัติตนดังนี้ 

4.1  ใหสังเกตการณสัมผัสของบุคคลเหลานั้นวา  สัมผัสดวยความเอ็นดูแบบลูกหลานหรือ

แบบชูสาว  ถามีการสัมผัสนาน  ลูบคลํา  จับตองของสงวน  ตองระมัดระวังอยาเขาใกล 

4.2  ควรนอนในหองที่มิดชิดใสกลอนหรือล็อคกุญแจใหเรียบรอย 

4.3  ถาบุคคลเหลานั้นมึนเมาอยาไวใจ  เพราะทําใหขาดสติ  และกระทําในส่ิงที่ไมคาดคิด

ได 

4.4  การแตงตัวอยูบาน  การอาบน้ําตองกระทําอยางมิดชิด  อยาเปดเผยเรือนรางมากนัก  

เพราะอาจเปนการย่ัวยุอารมณทางเพศแกบุคคลเหลานั้นได 

4.5  ถาถูกบุคคลเหลานั้นลวนลามควรบอกใหคนในบานทราบ  หรือรองตะโกนใหผูอ่ืน

ชวยเหลือ  ไมตองอายเพราะเขาทาํไมถกูตอง 

 

 

  ขอควรคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ 

  มีผู ห ญิงบางคนที ่คิดว าการมี เพศสัมพันธ เปนเรื ่องปกติไมใช เ รื ่องผิด   ไมรับรู ถึ ง

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย  จึงควรตรวจสอบตนเองวามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเพียงใด  

โดยตอบคําถามเหลานี้ใหไดเสียกอนที่จะคิดมีเพศสัมพันธ 
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  1.  ถายินยอมมีเพศสัมพันธ เราจะยอมรบักับผลทีจ่ะตามมาไดเพียงใด เชน      คําครหาของคน

ในสังคม  ความกลัวคนอ่ืนจะลวงรู  การตั้งครรภ  การถูกผูชายทิ้งหลังจากไดเสียกันแลว  การเสียความบริสุทธ์ิไป

แลวผูชายคนนี้คือคนที่จะเปนคูชีวิตของเราหรือไม  เปนตน 

  2.  เม่ือเรายังไมพรอมที่จะมีลูกจะปองกันตนเองอยางไร  รูวิธีปองกันการตั้งครรภเพียงใด  เม่ือ

ปองกันแลวจะผิดพลาดไดหรือไม  ถาพลาดมีลูกขึ้นมาจะทําอยางไร  ผูชายจะรับผิดชอบหรือไม  ตนเองไมอับอาย

คนอ่ืน ๆ หรือถาจะตองไปทําแทง  การทําแทงมีอันตรายเพียงใด 

 

3.  การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคในวัยรุน 

  การตัง้ครรภทีไ่มพึงประสงคในวัยรุน  หมายถึง  การตั้งครรภที่เกิดขึ้นในวัยรุนเพศหญิงซึ่ง

เปนผลสืบเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ  โดยอาจมีสาเหตุสําคัญมาจากพฤติกรรมทางเพศ

ที่ไมเหมาะสมของวัยรุน  หรืออาจเกิดจากการถูกขมขนืกระทาํชําเรา 

  3.1  ปญหาและผลกระทบของการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคในวัยรุน 

ปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคผลกระทบที่สําคัญ  ดังนี้ 

1)  สงผลกระทบตอวัยรุนที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงคโดยตรง           ซึ่งผลกระทบ

ดังกลาวสรางปญหาที่ติดตามมา  เปนตนวา 

ปญหาทางดานจิตใจและอารมณ  วัยรุนทีมี่ปญหาการตัง้ครรภที่ไมพึงประสงคมักมี

ความรูสึกวาตนเองทําผิด  เกิดความละอายใจ  และมีความคิดวาไมมีใครรักใครตองการอีก  ซึ่งบางคนอาจแสดง

พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมและรุนแรงขึ้น  หรือบางคนอาจไมแสดงออกและมักเก็บกดอยากทําลายชีวิต

ตนเอง ฯลฯ  ซึ่งภาวะทางจิตใจและอารมณของวัยรุนที่ตัง้ครรภโดยไมพึงประสงคนีจ้ะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

การยอมรับและความเขาใจของคนในครอบครัว  ถาครอบครัวยอมรับเขาใจ  และใหอภัย  ปญหาทางดานจิตใจ

และอารมณก็จะลดนอยลงได 

ปญหาทางดานสุขภาพ   ปญหาที่มักพบ  คือ  ปญหาโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ  การมีเพศสัมพันธโดยไมไดมีการปองกันและคุมกําเนิดยอมมีโอกาสใหวัยรุนเพศหญิงไดรับเชื้อ

เอดส  หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากฝายชายในอัตราเส่ียงที่สูง  ปญหาทางทําแทง  ซ่ึงมักจะสงผลกระทบตอ

ผูทําแทงไดโดยเปนอันตรายตอชีวิต  ซึง่มักเกิดจากการตกเลือดหรือการติดเชื้ออยางรุนแรง  นอกจากนัน้ยังเปน

อุปสรรคตอการมีบุตรในอนาคต  แมการทําแทงจะผานพนไป  แตการทําแทงอาจทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังใน

โพรงมดลูกและทอมดลูก  เปนผลใหโพรงมดลูกและทอมดลูกตีบตัน  มดลูกทะลุหรืออักเสบอยางรุนแรงเพราะ

เครื่องมือทําแทง  ทําใหบางคนตองตัดมดลูกทิ้ง  หรือการขยายปากมดลูกขณะทําแทงทําให   ปากมดลูกฉีกขาด  หู

รูดของปากมดลูกหลวม  เกิดภาวะการณแทงบุตรไดงาย  และยังสงผลใหมีปญหาสุขภาพทีต่อเนือ่ง  โดยเฉพาะ

มักจะพบวามีการอักเสบเรื้อรังในชองเชิงกราน 

 2)  สงผลกระทบตอครอบครัวของวัยรุนที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงค  มักพบเสมอ

วาเมื่อวัยรุนเพศหญิงตั้งครรภโดยไมพึงประสงคขึ้น  วัยรุนของเพศชายมักจะไมแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งที่

เกิดขึ้นภาระความผิดชอบจึงตกเปนของฝายหญิงและครอบครัวเพียงฝายเดียว  ถาครอบครัวฝายหญิงมีความเขาใจและ

ใหอภัยตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  และครอบครัวยังพรอมทีจ่ะรวมแกปญหาการเลีย้งดูเด็กที่จะเกิดขึน้ได  ก็จะ

ชวยลดปญหาทางดานอารมณและจิตใจของวัยรุนเพศหญิงลงไดแตในทางตรงขาม  หากครอบครัวของวัยรุนเพศ

หญิงไมสามารถยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวก็อาจสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได 
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 3)  สงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาต ิ การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคของวัยรุนทํา

ใหเกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ ตามมาดังที่ไดกลาวมาแลว  นอกจากนี้  ประเทศชาติตองสูญเสียงบประมาณ

บางสวนที่ตองนํามาใชเพือ่การบําบัดรักษา  ดูแลสุขภาพของวัยรุนเพศหญิงที่ตัง้ครรภโดยไมพึงประสงค  ตองจัด

งบประมาณในการเล้ียงดูประชากรสวนหนึ่งที่เกิดจากพวงของปญหาดังกลาว 

  3.2  การปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคในวัยรุน 

  การปองกันมีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1)  ตองรูจักหลีกเล่ียงสถานการณที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการมีเพศสัมพันธ  มักพบวาการมี

เพศสัมพันธทีไ่มไดตัง้ใจของวัยรุ นมักจะเกิดจากสถานการณหรือบรรยากาศทีเ่อื ้อใหเกิดโอกาสตอการมี

เพศสัมพันธ  เชน  การอยูตามลําพังสองตอสองในที่ลับตาคน  หรือการเขารวมในกิจกรรมพบปะสังสรรคทีมี่การดืม่

เครือ่งผสมแอลกอฮอล  เปนตน 

2)  ตองรู จักใชทักษะในการปฏิเสธเพือ่แกไขสถานการณเสีย่งตอการมีเพศสัมพันธ  

วิธีการหลีกเล่ียงและแกไขสถานการณดังกลาว  ฝายหญิงตองนําทักษะการปฏิเสธไปใช  ซึง่การปฏิเสธของฝายหญิง

จะเปนสัญญาณเตือนใหฝายชายหยุดแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมออกมา  แนวทางในการใชคําพูดที่

เปนทกัษะของการปฏเิสธ  มีหลายขอความ  เชน  “หยุดนะ  อยาทําแบบนี้”  ฉันไมชอบหยุดนะ”  “อยานะ  ฉันจะ

ตะโกนใหลัน่เลย”  “คุณไมมีสิทธิท์ี ่จะทําแบบนี”้  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคําพูดที่เปนทักษะในการ

ปฏิเสธมักจะมีคําวา “ไม” “อยา” หรือ “หยุด” 

3)  ตองรูจักใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  การที่ฝายหญิงและฝายชายนําหลักความเสมอภาค

ทางเพศ  และการวางตัวที่เหมาะสมตอเพศตรงขามมาใช  ถือวาเปนการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงจะชวยปองกัน

อารมณในขณะพบปะพูดคุยกันไมใหพัฒนาไปสูความตองการทางเพศได 

4)  ตองระมัดระวังในเรื ่องการแตงกาย  ปจจุบันรูปแบบการแตงกายของวัยรุ น  

โดยเฉพาะวัยรุนเพศหญิงมักนิยมสวมเสื้อผาที่รัดรูปหรือนอยชื้นเกินไป  ซึ่งการแตงกายดังกลาวจะทําใหเห็น

รูปรางสัดสวนชัดเจนขึน้  การแตงกายในลักษณะดงักลาวจะสงผลเราใหเพศตรงขามเกิดอารมณและขาดความย้ัง

คิด  อาจนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศที่เปนอันตราย  จนถึงการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคใน

เพศหญิงได 

 5)  ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางตามลําพังในยามวิกาลหรือในเสนทางที่เปลี่ยว  จาก

สถิติของวัยรุนเพศหญิงพบวา  อันตรายทีไ่ดรับจากการถูกขมขืนมักเกิดขึน้ในยามวิกาลหรือในเสนทางทีเ่ปลีย่ว

ผูคนสัญจรนอย  ดังนั้น  วิธีการปองกันที่ดีที่สุดหากจําเปนจะตองเดินทางในสถานการณดังกลาว  ควรจะมีเพ่ือน

หรือญาติรวมเดินทางไปดวยเพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 

4.  ความรูเบื้องตองเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองสิทธิผูถูกลวงละเมิดทางเพศ 

  กฎหมายไดระบฐุานความผดิเก่ียวกับการถูกลวงละเมิดทางเพศไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  4.1  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 

ผูที่ขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ซ่ึงมิใชภรรยาตน  โดยเด็กหญิงนั้นจะ

ยินยอมหรือไมก็ตาม  ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 4-20 ป  และปรับตัง้แต 8,000-40,000 บาท (ประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง) 
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ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก  เปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุไมเกิน  13 ป  

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 7 ป ถึง 20 ป  และปรับตัง้แต 14,000-40,000 บาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง) 

ถาการกระทําผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสอง  ไดกระทําโดยรวมกระทําความผิด

ดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง  (คือรวมกันกระทําความผิดตั้งแต 2 คนขึ้นไป)  โดยเดก็หญิงนัน้ไมยินยอม  

หรือไดกระทําโดยมีอาวุธ  เชน  อาวุธปน  หรือวัตถุระเบิด  หรือโดยการใชอาวุธอ่ืน ๆ ตองระวางโทษจําคุกตลอด

ชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม) 

แตมีขอยกเวน  คือ  ถาการกระทําดังกลาวขางตนเปนการกระทําทีช่ายกระทํากับ

เด็กหญิงอายุมากกวา 13 ป  แตไมเกิน 15 ป  โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม  และภายหลังศาลอนุญาตใหสมรสกัน  

ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ  และถาศาลอนุญาตใหสมรสกันในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้น

อยู  ศาลตองส่ังปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคส่ี) 

ถาเปนการกระทาํชําเราเดก็หญิงอายุยังไมเกิน 15 ป  ซึ่งมิใชภรรยาของตน  โดยเด็กหญิง

นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม  หรือเปนการกระทําแกเด็กอายุไมกิน 13 ป  แลวเปนเหตุใหเด็กหญิงไดรับอันตราย

สาหัส  เชน  ไดรับบาดเจ็บสาหัส  ผูกระทําตองระวางโทษตั้งแต 15 ป  ถึง 20 ป  และปรับตัง้แต 30,000-40,000 

บาท  หรอืจาํคกุตลอดชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทวิ (1) )  และหากเดก็นัน้ถึงแกความตาย  ผูกระทาํ

ตองระวางโทษประหารชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต  (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทวิ (2) ) 

หากการกระทาํชําเราเดก็หญิงอายุยังไมเกิน 3 ป  หรือการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไม

เกิน 15 ป  ดังกลาวขางตน  ไดรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง  หรือกระทําโดยมีอาวุธ

ปน  หรือวัตถุระเบิดหรือโดยการใชอาวุธ  และเปนเหตุใหเด็กหญิงผูถูกระทําไดรับอันตรายสาหัส  ผูกระทําตอง

ระวางโทษประหาชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต  และหากเด็กหญิงที่ถูกกระทําถึงแกความตาย  ผูกระทําตองไดรับ

โทษประหารชีวิต  และหากเด็กหญิงที่ถูกกระทําถึงแกความตาย  ผูกระทําตองไดรับโทษประหารชีวิต  (ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 277 ตรี) 

   

4.2  ความผิดฐานกระทําอนาจารตอเด็ก 

ผูที่กระทําอนาจารแกบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป  โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลัง

ประทุษราย  โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะทีไ่มสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคล

อื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป  หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจําทัง้ปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 279 วรรคหนึ่ง) 

 ถาการกระทาํอนาจารนัน้  กระทาํตอเดก็อายุไมเกิน 15 ป  และผูกระทําผิดไดกระทํา

โดยการขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย  โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะทีไ่มสามารถขัดขืนได  หรือ

โดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน  มีโทษหนักคือ  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 15 ป  หรือ

ปรับไมเกิน 30,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง)  หากการกระทํา

ดังกลาวขางตน  เปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําอนาจารตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 ป ถึง 

20 ป  และปรับตั้งแต 10,000-40,000 บาท  และหากผูถูกกระทําถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษประหาร

ชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต  (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 280) 
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 การขมขืนกระทําชําเราผูเยาว  และการกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกิน   15 ป  โดยเด็ก

นั้นจะยินยอมหรอืไมกต็าม เปนความผดิอาญาแผนดนิ  ไมสามารถยอมความกันได 

 แตถาเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงที่มิใชภรรยาตน  โดยเด็กหญิงนั้นไมใชผูเยาว  

และการกระทาํอนาจารแกบคุคลอายุต่าํกวา 15 ป  ทั้งสองกรณีนี้  ถามิไดกระทําตอหนาธารกํานัล  คือในที่เปดเผย  

และไมเปนสาเหตุใหผู ถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย  หรือมิไดเปนการกระทําแก

ผูสบืสันดาน  คอื ลูก หลาน เหลนของตนเอง  มิใชเปนการกระทาํตอศิษยซ่ึงอยูในความดูแล  มิใชเปนการกระทํา

ตอผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ  หรือมิใชเปนการกระทําตอผูอยูในความพิทักษหรือในความอนุบาล   

กรณีทั้งหมดที่กลาวมาเปนความผิดอันยอมความได  คือเปนกรณีที่ผูเสียหายหรือผูถูกกระทําและผูกระทําความผิด

ตกลงหรือสมัครใจไมเอาความตอกัน  ก็เปนอันเลิกแลวตอกัน  (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281) 

 

 

1.  สรีระรางกายท่ีเกี่ยวของกับการสืบพันธุของเพศหญิงและเพศชาย  มีอะไรบาง  จงอธิบายพอสังเขป 

กิจกรรม 

 เพศหญิง________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 เพศชาย________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.  เขียนสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูวัยหนุมสาว 

 เพศหญิง________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 เพศชาย________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

3.  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีอะไรบาง 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่  4  สุขภาพทางเพศ 

 

 “ความสุข”เปนส่ิงที่มนุษยทุกคนตองการไมเคยถูกจํากัดดวยเพศ วัย ชนชาต ิ 

“สุขภาวะทางเพศ”ก็เปนเรื่องที่ทุกคนลวนตองการเชนกัน 

 แผนงานสรางเสริมภาวะทางเพศ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สส.)และ

มูลนิธิสรางความเขาใจเรือ่งสุขภาพผูหญิง (สคส.)ไดดําเนินงานผลักดันวาระการสรางสุขภาวะทางเพศขึ้นอยาง

ตอเนื่อง เพราะสุขภาวะทางเพศไมไดมีความหมายแคบๆแคเรื่องเพศสัมพันธแตมีความหมายลึกซ้ึงและมิติที่กวาง

กวานั้น 

 เรื่องเพศจึงไมใชแคเรื่องของเนื้อตัวรางกายแตยังหมายถึงความรับผิดชอบการดูแลสุขภาพรางกายการ

สรางความสัมพันธที ่ดีระหวางกันการเคารพสิทธิกันและกันและความเทาเทียม เพราะสังคมนั ้นมีความ

หลากหลายทางเพศมากวาแคหญิงหรอืชาย 

 ผูที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีก็จะปฏิบัติตอคนที่มีวิถีทางเพศแตกตางจากตัวเองดวยความเคารพไมวาจะเปน

สาวประเภทสองหรือหญิงรักหญิงชายรักชาย หรือผูที่รักสองเพศและยังปฏิบัติกับเพื่อคูรักหรือชายที่สําคัญคือมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและตนเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย 

 สังคมจําเปนตองลบความคิดทางลบวาเรื่องเพศเปนเรื่องเพศเปนเรื่องสกปรก อันตรายที่ตองหลีกใหหาง

แตความจริงเราจําเปนตองศึกษาเรียนรูใหเขาใจเพราะเรื่องเพศเปนสิ่งทีส่ามารถแสดงออกอยางอิสระมีความสุข

บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยเพ่ือดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข 

 แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศไดจัดทําความรูสุขภาวะทางเพศในแตละชวงวัยไวเพราะแตละชวง

วัยก็จะมีความสนใจและความตองการตางกัน 

 ในวัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการสรางพื้นฐานสุขภาวะทางเพศที่ดีได เด็กเล็ก อายุ 5-8 ป เริ่มรับรูไดถึง

บทบาททางเพศวาสังคมสรางใหหญิงชายมีความแตกตางกัน ดวยกิจกรรม ดวยการกําหนดกรอบ กฎเกณฑตางๆที่

ชายทําได หญิงทําไมได หญิงทําได ชายทําไมได ซ่ึงขัดขวางพัฒนาการและสรางความเขาใจผิดๆใหเด็ก 

 วันแรกรุน อายุ 9-12 เปนชวงวัยที่ตองเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูวัยรุน ซึ่งชวงนีเ้ปนวัยแหงการ

เปลี่ยนแปลงการไดรับขอมูลที่ถูกตองและพรอมใช จึงเปนสิ่งทีท่ําใหเด็กมีภูมิคุ มกันทีจ่ะเขาสูวัยรุ นไดอยาง

สวยงามจําเปนตองเขาใจและอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงนั้นและเปดโอกาสใหเด็กรับผิดชอบในครอบครัวใหเด็ก

ไดตัดสินใจดวยตัวเองและรับผิดชอบผลที่จะตามมาไมใชตัดสินใจแทนทุกอยาง 

 เด็กวัยนี่เริ่มจะมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ และความรูสึกทางเพศ ไมใชเรื่องผิดแตการใหขอมูลและ

ความรูที่ถูกตองเปนส่ิงจําเปนการตอบคําถามแบบตรงไปตรงมา เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูในสิง่ทีเ่หมาะทีค่วร

เปนเรื่องที่ควรสงเสริม 

 เม่ือกาวเขาสูวัยรุน ชวงอายุ 13-18 ป ชวงแหงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน จําเปนตองไดรับขอมูลเรื่อง

เพศอยางถูกตองและรอบดาน เพ่ือใหเทาทันการเปล่ียนแปลงของตัวเอง ทั้งดานกายใจและอารมณ 

 จําเปนตองสรางทักษะของเพศสัมพันธที่ปลอดภัยรวมไปกับความรับผิดชอบเพ่ือใหสามารถแยกแยะได

วาเซ็กซไมใชแคเรื่องสนุกแตมีผลที่จะตามมาอีกมากมาย การใหความรูอยางตรงไปตรงมาไมทําใหเรื่องเซ็กซเปน

ความผิด ละอาย ทําใหเกิดเพศสัมพันธที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบขึ้นได 
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 ผูใหญจําเปนตองเขาใจกระบวนการเรียนรูของมนุษยวาตองใชเวลาในการสัง่สมความรูประสบการณ

ความภูมิใจในตัวเองจึงสามารถมีเพศสัมพันธที่มีความสัมพันธที่มีความปลอดภัยและเปนสุขได “การใหขอมูล

ไมไดเปนการช้ีโพรงใหกระรอก แตเปนการสรางความเขาใจและทักษะในชีวิตใหเด็กสามารถเติบโตเปนผูใหญที่

เขาใจและมีความรับผิดชอบได 

วิธีการปฏิบัติเพ่ือการมีสุขภาพทางเพศที่ดี ควรคํานึงถึง 

 การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยไมเปลีย่นคูหรือมีเพศสัมพันธกับบุคคลทีไ่มใชสามีภรรยาของตน ถา

คิดจะมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่ไมใชคูของตนควรปองกันความไมปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยใชถุงยางอนามัย 

 เนนการรักษาความสะอาดสวนบุคคล เมือ่มีเพศสัมพันธแลวควรตองรีบทําความสะอาดสวนบุคคลไม

หมักหมม เพราะจะทําใหเกิดเช้ือโรคซ่ึงเปนตนเหตุของอาการคันจนลุกลามเปนโรคที่อวัยวะเพศได 

 ควรมีเพศสัมพันธแบบธรรมชาติ ไมผิดธรรมชาติของคนปกติ เชนการใชวัตถุแปลกปลอมในการรวม

เพศ การรวมเพศโดยใชวัตถุเลียนแบบธรรมชาติเชน ตุกตายาง ใหคํานึงถึงความปลอดภัย 

 การคุมกําเนิด 

 เปนสวนหนึ่งของการวางแผนครอบครัวในเรือ่งระยะทีพ่รอมจะมีบุตรเมื่อใดคํานวณบุตรที่จะมีก่ีคน 

หรือระยะหางของการมีบุตรเวนนานเทาใด ทั้งนีเ้พื่อใหเหมาะสมกับความพรอมและความตองการของคูสมรส 

การคุมกําเนิดเปนวิธีการปฏิบัติเพ่ือปองกันการตั้งครรภ 

 การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด 

 การวางแผนครอบครัวละการคุมกําเนิด (Family Planning and Birth Control) คือการที่  คูสมรสวางแผนใน

เรือ่งการมีบุตรวาจะมีบุตรเมื่อใด จะมีบุตรกีค่น แตละคนจะเวนนานเทาใดทัง้นี้เพื่อใหเหมาะสมกับความพรอม

และความตองการของคูสมรส สวนการคุมกําเนิดนั้นเปนวิธีการเพ่ือมิใหเกิดการตั้งครรภซ่ึงมีอยูหลายวิธี 

 1.การใชถุงยางอนามัย (Condom) ถุงยางอนามัยมีลักษณะเปนถุงที่ทําดวยยางบางๆยืดได ใชสวมอวัยวะ

เพศชายขณะที่แข็งตัวพรอมที่จะรวมเพศ การใชถุงยางอนามัยเปนการปองกันไมใหตัวอสุจิเขาไปในโพรงมด

ลูกผสมกับไขของผายหญิงได เพราะถูกถุงยางปองกันไว ตัวอสุจิและน้ําอสุจิจะอยูในถุงยางอนามัย เมือ่ใชเสร็จ

แลวจะถอดออกใหใชกระดาษชําระจับขอบถุงยางใหกระชับอวัยวะเพศกอนแลวจึงถอดถุงยางออกแลวนําไปทิ้ง

ถังขยะ 

 มีการผลิตถุงยางอนามัยสําหรับผูหญิงใชเหมือนกันขนาดใหญกวาถุงยางอนามัยที่ผูชายใชแตไมคอย

ไดรับความนิยม 

 2.การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด(Contraceptive Pill) ยาเม็ดคุมกําเนิดจะประกอบดวยฮอรโมน

สังเคราะห 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน โพรเจสเทอโรน ซึ่งจะออกฤทธิ์คลายกับฮอรโมนที่มีอยูตามธรรมชาติใน

รางกายของผูหญิง และสรางกลไกตางๆ ในรางกายเพื่อที่จะปองกันการตั้งครรภดวยการปองกันไมใหไขสุกและ

ยับยั้งการตกไข ตลอดจนทําใหมูกบริเวณ  ปากมดลูกเหนียวขนจนตัวอสุจิจะผานเขาสูโพรงมดลูกไดยาก แตถา

กลไกทัง้ 2 ประการนี้ไมไดผล มันจะเปลีย่นแปลงเยื่อบุโพรงมดลูกไมใหเหมาะสมสําหรับการฝงตัวของไขทีถู่ก

ผสมแลว ยาเม็ดคุมกําเนิดที่ใชอยูทั่วไปมี 3 แบบ คือ 

 2.1 แบบ 21 เม็ด ยาเม็ดในแผงจะประกอบดวยฮอรโมนทัง้หมด การเริม่รับประทานยาเม็ดแรกใหเริ่ม

ตรงกับวันของสัปดาหทีร่ะบุแผงยา เชน ประจําเดือนมาวันแรกคือวันศุกรก็เริ ่มกินที ่ “ศ” หรือวันศุกร โดย

รับประทานวันละ 1 เม็ดเปนประจําทุกวันตามลูกศรชี้จนหมดแผง หลังจากนัน้ใหหยุดใชยา 7 วัน เมื่อหยุดยาไป
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ประมาณ 2-3 วันก็จะมีเลือดประจําเดือนมาและเม่ือหยุดจนครบ 7 วันแลวไมวาเลือดประจําเดือนจะหมดหรือไมก็

ตามใหเริ่มแผงใหมทันท ี

 2.2 แบบ 28 เม็ด ยาเม็ดในแผงหนึ่งจะประกอบดวยฮอรโมน 21 เม็ด และสวนทีไ่มใชฮอรโมนอีก 7 เม็ด 

ซึง่มักจะมีขนาดเล็กหรือใหญกวา 21 เม็ดแรก การเริ่มรับประทานยาแผงแรกใหเริ่มรับประทานยาในวันแรกที่

ประจําเดือนมา โดยรับประทานยาเม็ดแรกในสวนที่ระบุวาเปนจุดเริ่มตน 1 แลวรับประทานทุกวันตามลูกศรชีจ้น

หมดแผง โดยเมื่อรับประทานหมดแผงแลวใหรับประทานยาแผงใหมตอไปเลยทันทีไมวาประจําเดือนจะหมด

หรือยังก็ตาม วิธีรับประทานแบบ 28 เม็ดจะคอนขางสะดวกกวาแบบ 21 เม็ด ที่ไมตอจดจําวันที่ตองหยุดยา 

 ถาลืมรับประทาน 1 เม็ด ใหรับประทานทันทีเมื่อนึกได และรับประทานเม็ดตอไปเวลาเดิม ถาลืม

รับประทาน 2 เม็ด ใหรับประทานยาวันละ 2 เม็ด ติดตอกันไปเปนเวลา 2 วันโดยแบงรับประทานตอนเชา 1 เม็ด 

ตอนเย็น 1 เม็ด และใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นรวมดวย เชนใชถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วัน ถาลืมรับประทาน 3 

เม็ดขึ้นไป ควรหยุดยาและรอใหเลือดประจําเดือนมากอนแลวคอยเริม่แผงใหมและใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอืน่

รวมดวย 

 2.3 แบบรับประทานหลังรวมเพศภายใน 24 ชัว่โมง แตเดือนหนึ่งไมควรใชเกิน4 ครัง้ ยานีใ้ชกินทันที

หรอืภายใน 24 ช่ัวโมงหลังรวมเพศ และควรกินยาอีกหนึ่งเม็ดในเวลา 12 ชวงโมงตอมายาเม็ดนีมั้กมีปริมาณของ

ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) สูง การใชยาชนิดนี้ใหผลเสียมากกวาผลดี พบวาเปนอาการขางเคียง คือ คลื่นไส 

อาเจียน มีเลือดออกมากกวาปกติ และทําใหทอนําไขเคล่ือนไหวชา อันเปนเหตุทําใหเกิดทองนอกมดลูกได 

 3.การฝงยาเม็ดคุมกําเนิดใตผิวหนัง ยาประเภทนี้มีสวนประกอบของเอสโตรเจนสูงมีฤทธิท์ําใหไขที

ผสมแลวไมสามารถฝงตัวไดในผนังมดลูก เปนยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฝงไวใตผิวหนังบริเวณดานใตทองแขนของ

ฝายหญิง มีลักษณะเปนแคปซูลเล็กๆ 6 อัน ยาจะซึมจากแคปซูลเขาสูรางกายอยางสม่ําเสมอ สามารถคุมกําเนิดได

นานถึง 5 ป ตัวยาที่ใสในแคปซูลเปนชนิดเดียวกับ ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบ 21 เม็ด 

 4.การใสหวงอนามัย (Iucd :: Intra Uterine Contraceptive Device) ใชโดยการใสหวงอนามัยไวในโพรง

มดลูก ซ่ึงแพทยจะเปนผูใสหวงให สามารถคุมกําเนิดได 3-5 ป แลวจึงมาเปลีย่นใหมแตก็มีบางชนิดทีต่องเปลี่ยน

ทกุๆ 2 ป วิธีนี้ไมเหมาะสําหรับผูหญิงที่ยังไมเคยมีบุตร 

 5.การฉีดยาคุมกําเนิด ใชกับผูหญิงฉีดครั้งหนึ่งปองกันไดนาน 3 เดือน อาจมีขอเสียอยูบางคือเมื ่อ

ตองการมีบุตรอาจตองใชเวลานานกวาจะตั้งครรภ และไมเหมาะสําหรับผูที่มีประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ 

 6.การนับระยะปลอดภัย (Count safe Period) คอืนับวันกอนประจําเดือนมา 7 วัน และหลังประจําเดือนมา 

7 วัน เพราะไขยังไมสุขและเย่ือบุโพรงมดลูกกําลังเปล่ียนแปลง แตถาประจําเดือนมาไมแนนอน การคุมกําเนินวิธี

นี้อาจผิดพลาดได 

 7.การหลั่งอสุจิภายนอก คือการหลัง่น้ําอสุจิออกมานอกชองคลอด แตก็อาจมีน้าํอสุจิบางสวนเขาไปใน

ชองคลอดได วิธีนี้จึงมีโอกาสตั้งครรภไดสูง 

 8. การผาตัดทําหมัน เปนการคุมกําเนิดแบบถาวร ดังนั้นผูที่คิดจะทําหมันจะตองแนใจแลววาจะไมมี

บุตรอีก ซ่ึงสามารถทําไดทั้งผูหญิงและผูชาย 

 8.1 การทําหมนัชาย ทาํโดยแพทยใชเวลาประมาณ 10 นาที โดยการใหผูที่จะทําหมันนอนบนเตียงผาตัด 

มีมานก้ันมิใหเห็นขณะที่แพทยกําลังผาตัดเจาหนาที่จะโกนขนบริเวณอวัยวะเพศออกเล็กนอยแลวแพทยจะฉีดยา

ชาเฉพาะที่ แลวจึงเจาะถุงอัณฑะเพ่ือผูกทออสุจิโดยไมตองเย็บ หามแผลถูกน้ํา 3 วัน หลังทําหมันชายแลวจะตอง

คุมกําเนิดแบบอ่ืนไปกอนฝายชายจะหล่ังน้ําอสุจิประมาณ 15 ครั้ง แลวน้ําอสุจิครัง้ที ่15 หรือมากกวาไปใหแพทย



67 

 

ตรวจวายังมีตัวอสุจิหรือไม ถาแพทยตรวจวาไมมีตัวอสุจิแลวก็สามารถมีเพศสัมพันธไดโดยไมตองใชการ

คุมกําเนิดแบบอ่ืนอีกตอไปเลย 

 8.2 การทําหมันหญิง แบงออกเปน 2 แบบคือ 

  1.การทําหมันเปยก คือการทําหมันหลังคลอดบุตรใหมๆภายใน 24-48 ชั่วโมงเพราะจําทําได

งายเนื่องจากมดลูกยังมีขนาดใหญและลอดตัวสูง โดยขอบบนอยูสูงเกือบถึงสะดือวิธีนี้จะผาตัดทางหนาทอง 

  2.การทําหมันแหง คือการทําหมันในระยะปกติขณะที่ไมมีการตั้งครรภหรือหลังการคลอด

บุตรมานานแลว มดลูกจะมีขนาดแกติและอยูลึกลงไปในอุงเชิงกราน การทําหมันแหงอาจทําไดหลายวิธี เชน 

ผาตัดทางดานหนาทอง ผาตัดทางชองคลอด โดยใชเครื ่องมือตางๆที่ทันสมัยชวยการไปรับบริการทําหมันนี้

สามารถไปรับบริการไดในหลายหนวยงานที ่ใหบริการทางดานสาธารณสุขทั ้งของภาครัฐและเอกชน เชน 

โรงพยาบาลตางๆ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมวางแผนครอบครวัแหงประเทศไทย สมาคมทําหมัน

แหงประเทศไทย เปนตน 

 9.การคุมกําเนินดวยยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน เปนการปองกันการตั้งครรภเฉพาะฉุกเฉินเชน การมี

เพศสัมพันธโดยไมไดใชการปองกันวิธีอ่ืนมากอน ใชถุงยางอนามัยเสร็จแลวไมแนใจวารั่วหรือแตก ลืมกินยาแบบ

ประจําวันติดตอกันสองวัน ใสหวงอนามัยแตหวงหลุด มีเพศสัมพันธในชวงที่ไมปลอดภัย กรณีถูกขมขืน ซึ่ง

องคกรอนามัยโลกไดใหการรับรองวาการกินยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเปนวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ในการปองกันการตั้งครรภไดระดับหนึ่ง 

 ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพสูงก็ตอเม่ือ มีการนํามาใชตามขอบงช้ีที่กําหนดไว และใชเทาที่

จําเปนเทานั ้น สําหรับผลคางเคียงที่เกิดขึ ้นบอย คือ การมีรอระดูผิดปกติ คลื่นไสอาเจียน แตหากใชบอยละ

ตอเนื่องมีโอกาสตั้งครรภนอกมดลูกได 

 การทําแทง 

 การทําแทง หมายถึง การทําใหการตั้งครรภส้ินสุดกอนอายุครรภ 28 สัปดาหสําหรับในประเทศไทยการ

ทําแทงยังไมเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายไมวาจะกระทําโดยแพทยปริญญาหรือหมอเถ่ือนก็ตาม กฎหมายจะอนุญาตให

ทําแทงได 2 กรณี คือ กรณีถูกขมขืนและกรณีตั้งครรภนั ้นเปนอัตราตอสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ 

เทานั้น 

 เมื่อเกิดการตัง้ครรภไมพึง่ประสงคเด็กวัยรุนจะเกิดความกังวลจากความไมพรอมทีจ่ะเปนผูรับผิดชอบ

กับการมีบุตร จึงคิดหาวิธีการทําลายเด็กในครรภ โดยการทําแทงกับหมอเถ่ือนที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เพราะใน

สังคมไทยไมเปดใหมีการทําแทงแบบเสรี นอกจากการตั้งครรภในครัง้นั้นแพทยพิจารณาใหทําแทงได ในกรณี

อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตผูเปนแม เชนการทองนอกมดลูก ครรภเปนพิษ ทองไขปลาดุก หรือในกรณีที่แมไดรับเช้ือ

โรคหลังจากการตั้งครรภแลว เชน ไดรับเช้ือหดัเยอรมัน 

 การทําแทงโดยทั่วไปของเด็กวัยรุนจะทําแทงกับผูทีไ่มมีความรูดานการแพทยที่แทจริง  จึงทําใหเกิด

อันตรายกับผูมาทําแทง เชน เกิดการตกเลือด หรือไดรับอันตรายอาจเกิดการติดเชือ้โรค จากเครื่องมือ อุปกรณที่

นาํมาใช เกิดความสกปรกจากการใชอปุกรณ สถานที่จนทําใหมารดาเปนบาดทะยักไดดวย 

 การแทงบุตรที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูเปนแมเนื่องจากมีบางสวนของทารกหรือรกหลงเหลือ

อยูจึงตองนําสวนที่เหลือออกจากมดลูกใหหมดโดยแพทยตองใชเครื่องดูดหรือใชวิธีขูดจากโพรงมดลูก หรืออาจ

ตองใชฮอรโมนทีใ่หใหมดลูกเกิดการบีบตัวขับสวนที่คางออกและในบางกรณีแพทยตองใชยาปฏิชีวนะเพื่อการ

รักษาหรือปองกันการติดเช้ือ 
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 ติดเช้ือ HIVS  

 สวนใหญเกิดจากการมีเพศสัมพันธกับบุคคลอ่ืนที่ไดรับเช้ือไวรัส HIV ในรางกายรองลงมาเกิดจาการใช

สารเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือดทําใหไดรับเช้ือ HIV จากเลือดที่สัมผัสหรือเลือดที่ไดรับเขาสูรางกาย 

 บุคคลที่มีโอกาสไดรับเช้ือไวรัส HIV VS โดยไมไดเกิดจากการมีเพศสัมพันธและไมไดใชเข็มฉีดยาใดๆ 

สวนหนึ่งจะเกิดกับบุคคลสวนหนึง่ทางการแพทย ที่มีโอกาสสัมพันธน้ําเลือดน้าํเหลือง ที่คัดหลั่งจากผูปวยโดย

ไมไดปองกันตนเองโดยการใชถุงมือ กอนสัมผัสกับผูปวยจึงมีโอกาสไดรับหรือติดเช้ือ HIV VS ได 

 การตั้งครรภเม่ือไมมีความพรอม  

 การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนปญหาของสังคมไทยมากขึ้น ทัง้นี้เพราะคานิยมในเรื่อง การรัก

นวลสงวนตัวของเพศหญิง หรือการเห็นคุณคาในการรักษาความบริสุทธิ์ของตนจนถึงวัยแตงงาน เด็กวัยรุ น

ปจจุบันไมไดคํานึงถึง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดูแลเอาใจใสใหการอบรมจากบิดามารดามีนอยลง เด็กยุคใหมรับ

อารยะธรรมความกาวหนาหรืออิทธิพลตางประเทศมากขึน้ จึงไมคอยเชื่อฟงบิดามารดา จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตอง

ปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกโดยครอบครัวชุมชนโรงเรียนสถาบันที่มีสวนเก่ียวของควรเขามามีบทบาทรณรงคปองกัน

ปญหานี้รวมกัน 

 การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาตางๆตามมาในชีวิตตลอดจนเปน

ปญหาหรือภาระแกสังคม ชุมชนดวย เชนเกิดการติดโรคทางเพศสัมพันธและยังเปนบุคคลแพรเชื้อโรคทาง

เพศสัมพันธแกคนอื่นดวยถาบุคคลนั้นใหบริการทางเพศการตั้งครรภเมื่อไมมีความพรอมหรือตั้งครรภโดยไม

คาดคิดนอกจากจะสงผลกระทบตอชีวิตของตนเองแลว ยัง สงผลกระทบตอครอบครัว ทําใหบิดามารดา ญาติพี่

นองอับอายเสียใจรวมสงผลกระทบตอสังคม เชน ปญหาเด็กถูกทอดทิ้งเพราะพอแมไมตองการบุตร หรือไมพรอม

จะรับเล้ียงดูบุตรเนื่องจากยังไมมีอาชีพ เรียนไมจบ 

 ดังนั้นจึงตองใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนใหพฤติกรรมตนอยูในกรอบของสังคมที่ดีไมยุงเกี่ยวเรื ่อง

เพศสัมพันธปองกันตนเองไมปลอยตัวใหมีเพศสัมพันธในวัยที่ยังไมสมควรใหตัง้ใจศึกษาเลาเรียน และสามารถ

ประกอบอาชีพจนเล้ียงตัวเองไดแลวจึงคิดมีครอบครัวภายหลัง 

 1.สอนความรูเรื่องเพศ เพศสัมพันธและการคุมกําเนิดแกเด็กนักเรียนนักศึกษาที่กําลังกาวเขาสูวัยรุน

พรองทั้งช้ีใหเห็นขอดีขอเสียขอกงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการตั้งครรภเมื่อไมพรอม โดยเนนย้าํให

เห็นผลเสีย ไดแก การสูญเสียโอกาสในการศึกษา และการประกอบอาชีพการงานที่ดี ตลอดจนโอกาสในการเจอ

คูครองที่ดีในอนาคต 

 2.สอนวัยรุนชายใหมีความรับผิดชอบและใหเกียรติผูหญิง เนื่องจากในสังคมไทยยัง    ยกยองเพศชายวา

เปนเพศที่แข็งแรงกวาจึงควรสอนใหผูชายมีความคิดที่จะปกปองชวยเหลือ   เพศหญิงมากกวานอกจากนี้เพศชาย

จะตองใหเกียรติผูหญิงและมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองปญหาการทําแทงสวนใหญพบวาฝายชาย

ไมยอมรับการตั้งครรภ 

 3.ปลูกฝงคานิยมในการรักนวลสงวนตัวตัง้แตวัยเด็ก และเนนย้าํมากขึ้นในวัยรุน ไดแกการแตงกายให

สุภาพ ไมแตงกายลอแหลม ย่ัวยุอารมณเพศตรงขามซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการขมขืนกระทําชําเรา 

 4.สอนใหรู จักการปฏิเสธในสถานการณที ่ไมเหมาะสมไดแกปฏิเสธที่จะไปเที่ยวตอหลังเลิกเรียน 

ปฏิเสธที่จะไปไหนๆกับเพ่ือนชายตามลําพังไมเปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัว เปนตน 

 แนวทางการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึ่งประสงคนีค้งตองเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยตัง้แตวัยเด็กให

สอดคลองกับสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เช่ือวาปญหาการทําแทงผิดกฎหมายอาจเบาบางลงไป 
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บทที ่4 

สารอาหาร 

 

สาระสําคัญ 

 ความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยของรางกาย เปนความตองการสารอาหารในบุคคลแต

ละชวง และแตละเพศ ยอมมีความแตกตางกัน เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา อาหารมีสวน สําคัญ

อยางมากในวัยเด็กทั้งในดานการเจริญเติบโตของรางกายและการพัฒนาการในดานความสมพันธ

ของระบบการเคลื่อนไหวของรางกาย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  วิเคราะหปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ 

 2.  บอกสารอาหารที่รางกายตองการตามเพศ 

            3.  อธิบายวิธีการประกอบอาหารเพื่อรักษาคุณคาของอาหาร  

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1. สารอาหาร 

 เร่ืองที่ 2. วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร 

             เร่ืองที่  3. ความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภค 

             เร่ืองที่  4. ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลัก โภชนาการ 
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เร่ืองที่ 1 สารอาหาร 

 ปริมาณความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยและสภาพรางกาย ความสําคัญของอาหาร

และความตองการสารอาหารในบุคคลแตละชวง และแตละเพศ มีความแตกตางกันตามธรรมชาติ 

ดังนั้น ปริมาณของสารอาหารที่ควรไดรับในแตละบุคคลจะแตกตางกัน 

1. ความตองการสารอาหารในวัยเด็ก 

 เปนที ่ยอมรับกันทั ่วไปแลววา อาหารมีสวน สําคัญอยางมากในวัยเด็กทัง้ในดานการ

เจริญเติบโตของรางกายและการพัฒนาการในดานความสัมพันธของระบบการเคลื่อนไหวของ

รางกายตลอดจนในดานจิตใจ และพฤติกรรมในการแสดงออกและปจจัยทีม่ีสวนสําคัญที่ทําใหเด็ก

ไดรับอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ ไดแก 

 1.ครอบครัวที่คอยดูแลและเปนตัวอยางที่ดี 

 2.ตัวเด็กเอง ที่จะตองถูกฝกฝน 

 3.สิ่งแวดลอมทําใหเกิดการเอาอยางคนขางเคียง 

 สําหรับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในวัยเด็กนั้น เราทราบดีอยูแลววาเด็กตองการอาหาร

ครบทัง้ 6 ประเภท เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีสิง่ที่ตองคํานึงถึงคือ อาหารทีใ่หเด็กควร

คิดถึง 3 ประเด็น ดวยกนัคอื 

 1.อาหารที่ใหโปรตีน ไดแก นม ไข เน้ือสัตว ตลอดจนโปรตีนจากพืชพวกถั่วเขียวถั่วเหลือง

ดูวาไดรับเพียงพอหรือยัง 

 2.อาหารที่ใหพลังงาน ไดแกขาว แปง นํ้าตาล ไขมัน และนํ้ามัน ดูวาเพียงพอหรือไม อาหาร

ในกลุมนี ้สวนน้าํอัดลม หรือขนมหวาน ลูกกวาดตางๆควรจํากัดลง เพราะประโยชนนอยมากและ

บางทีทําใหมีปญหาเร่ืองฟนผุดวย 

 3.อาหารที่ใหวิตามินและเกลือแรไดแก พวก ผัก ผลไม และอาหารทีม่ีใยอาหารทีม่ีสวนทํา

ใหเก็บไมทองผูก 

 2. ความตองการอาหารของเด็กวัยเรียน 

 ในปจจุบันภาวะของความเรงรีบในสังคมอาจจะทําใหพอแมหรือผูปกครองละเลยเรือ่ง

อาหารเชาของเด็กวัยเรียน ซึง่เด็กวัยเรียนเปนวัยทีร่างกายเจริญเติบโตตองการอาหารเชาของเด็กวัย

เรียนซึ ่งมักจะเปนปญหาของบางครอบครัวที ่ตองเรงรีบในตอนเชาของแตละวัน โดยเฉพาะ

ครอบครัวในเมืองใหญๆเชน กรุงเทพมหานคร และครอบครัวรุนใหมที่พอแมทํางานทัง้คู ไมมีแม

ครัวหรือคนรับใชที่จะหุงหาอาหารในตอนเชา 

 ดังนัน้ในปจจุบันภาวะของความเรงรีบในสังคมอาจจะทําใหพอแมหรือผูปกครองละเลย

เรือ่งอาหารเชาของเด็กวัยเรียน ซึ่งเด็กวัยเรียนเปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโต ถาเด็กไมไดกิน

อาหารเชา จะทําใหเด็กขาดสมาธิในการเรียน สมองมึน งวง ซึม และถาเด็กอดอาหารเปนเวลานานๆ
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ติดตอกัน จะทําใหมีผลเสียตอระบบการยอยอาหาร และเปนโรคขาดสารอาหารไดดังนัน้การเลือก

อาหารเชาที่เด็กวัยเรียนควรไดกินและหาไดงายคือ นมสด 1 กลอง ขาวหรือขนมปง ไข อาจจะเปน

ไขดาว ไขลวก หรือไขเจียว ผลไมทีห่าไดงาย เชน  กลวยน้าํวา มะละกอ หรือสม เทานีเ้ด็กก็จะ

ไดรับสารอาหารที่เพียงพอแลวจึงอยากจะใหพอแมหรืผูปกครองไดตระหนักถึงเด็กๆในการที่จะ

เตรียมอาหารเชาที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

 3. ความตองการสารอาหารในวัยรุน 

 วัยรุนเปนวันที่มีการเจริญเติบโตในดานรางกายอยางมากและในวัยน้ีเองที่การเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณและจิตใจคอนขางสูงมีกิจกรรมตางๆคอนขางมากทั้งในดานสังคมกีฬาและบันเทิงความ

ตองการสารอาหารยอมมีมากขึน้เปนธรรมดาซึง่จะตองคํานึงทั้งปริมาณและคุณภาพใหถูกหลัก

โภชนาการ 

 สําหรับปจจัยที่สําคัญ มีดังน้ี 

 1.ครอบครัว การปลูกฝงนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ควรเร่ิมตนมาจาก

ที่บานสําหรับวัยรุนที่อาจชอบรักสวยรักงาม อาจพยายามจํากัดอาหารลง ซึ่งคนในครอบครัวจะตอง

ใหคําแนะนําเพื่อไมไปจํากัดอาหารที่มีคุณคาและมีความจําเปนตอรางกาย 

 2.ตัววัยรุนเอง จะเริม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยมีความคิดความเห็นเปนของตัวเองมากขึ้น

การใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการมีความจําเปนเพือ่ชีใ้หเห็นความสําคัญของการรับประทานอาหาร

ที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางสม่ําเสมอซึ่งจะมีผลตอตัววัยรุนเองโดยตรง 

 3.สิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอิทธิพลจากเพื่อนฝูงมีสวนที่ทําใหวัยรุนเอาอยาง

กันไมวาจะเปนเร่ืองการรับประทานอาหารตลอดจนการบริโภคสารอันตราย เชน เหลา บุหร่ี และยา

เสพติดการดูแลอยางใกลชิดตลอดจนการสนับสนุนใหวัยรุนเลนกีฬา หรือทํากิจกรรมที่มีประโยชน

จะมีผลทางออมทําใหนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารไมถูกเบีย่งเบนไปความตองการอาหารที่ให

โปรตีนพลังงาน และวิตามินตองเพียงพอสําหรับวัยรุน วิตามินตองเหมาะและโดยเฉพาะอยางยิ่ง

อาหารที่มีเกลือแรประเภทแคลเซียมและเหล็กตองเพียงพอกับวัยรุนในวัยตางๆ 

 4. ความตองการสารอาหารในวัยผูใหญ 

 ผูใหญถึงแมจะหยุดเจริญเติบโตแลว รางกายก็ตองการสารอาหารอยางครบถวน เพือ่นําไป

ทํานุบํารุงอวัยวะ และเนือ้เยือ่ตางๆ ของรางกาย ใหคงสภาพการทํางานทีม่ีสมรรถภาพตอไปและ

ปจจัยสําคัญอยางหนึง่ที่จะทําใหวัยผูใหญยังคงแข็งแรงไดแก การบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลัก

โภชนาการซึ่งในวัยนีเ้นือ่งจากเปนวัยทํางานมีเงินทองทีจ่ะจับจายไดมากขึน้ โดยมากจะทําใหเกิด

ภาวะโภชนาการกินเปนสวนใหญ เพราะถือเปนความสุขอยางหนึง่ของคนบางกลุมทีค่ิดวาอุตสาห

หาเงินทองแทบแยจึงตองรับประทานอาหารที่มีราคาแพงและสวนใหญจะเต็มไปดวยไขมันใน

ปริมาณที่มากเกินไปดังนั้นสิ ่งที ่เปนหัวใจในการควบคุมเรื่องอาหารการกินในผู ใหญก็คือการ
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ควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสมและทานสามารถคํานวณไดจากสูตร ดัชนีความหนาของรางกายซึง่

มีรายละเอียดในหัวขอเรื่องการควบคุมน้ําหนักตัว สําหรับคําแนะนําการรับประทานอาหารที ่

ถูกตองในผูใหญขอแนะนําดังน้ี 

 1.ใหบริโภคอาหารหลายชนิด เนื ่องจากไมมีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที ่ใหคุณคาทาง

โภชนาการไดครบถวน 

 2 .บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อใหนํ้าหนักอยูในเกณฑที่ตองการ 

 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานที่มีไขมันมากเกินไป 

 4. บริโภคอาหารที่มีปริมาณของแปงและกากใยใหเพียงพอ 

 5. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ปรุงดวยปริมาณน้ําตาลจํานวนมาก 

 6. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารเค็มมากเกินไป 

 7. ถาด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา ขอใหด่ืมแตพอประมาณ 

 8. ความตองการสารอาหารในวัยผูสูงอายุ 

 ผูสูงอายุในที่นี้หมายถึงผูที่อยูในวัย 60 ปขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันเปนปที่จะเกษียณอายุของ

ทางราชการ แตในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ป แตยังแข็งแรงทัง้สุขภาพกายสุขภาพจิตความคิดความ

อานการตัดสินใจยังดีอยูมีจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆผูสูงอายุนาจะขยับไปอยูที่ 65 ปขึ้นไป 

 สําหรับปญหาเรื่องอาหารการกินหรือโภชนาการในวัยนี้มีขอคิดอยูวาขอใหรับประทาน

อาหารใหครบหมูและควบคุมปริมาณโดยดูจากการควบคุมน้ําหนักตัวไมใหมากขึน้และกรณี

นํ้าหนักเกนิอยูแลวควรจะลดน้ําหนักใหลงมาตามที่ควรเปนดวยเพราะโครงสรางของทานเสื่อมตาม

วัยถายังตองแบกน้ําหนักมากๆจะเปนปญหาได 

ขอแนะนําในการดูแลเร่ืองอาหารในผูสูงอายุมีดังนี้ 

 1.โปรตีนคุณภาพควรใหรับประทานไขวันละ 1 ฟอง และดืม่นมอยางนอยวันละ 1 แกว

สําหรับโปรตีนจากเน้ือสัตวควรลดนอยลง เพราะสวนใหญจะติดมนัมากบัเน้ือสตัวดวย 

 2.ไขมันควรใชนํ้ามันถั่วเหลืองหรือน้าํมันขาวโพดในการปรุงอาหารเพราะเปนน้ํามันพืชที่

มกีรดไลโนเลอิก 

 3.คารโบไฮเดรตคนสูงอายุควรรับประทานขาวใหลดลงและไมควรรับประทานน้ําตาลใน

ปริมาณที่มาก 

 4.ใยอาหารคนสูงอายุควรรับประทานอาหารทีเ่ปนพวกใยอาหารมากขึน้เพือ่ชวยปองกัน

การทองผูกเชือ่กันวาชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดและลดอุบัติการของการเกิดมะเร็งของ

ลําไสใหญลงได 

 5.น้ําดื่มคนสูงอายุควรรับประทานน้ําปริมาณ 1 ลิตรตลอดทั้งวันแตทัง้นี้จะปรับเองได

ตามแตความตองการของรางกายโดยใหดูวาปสสาวะมีสีเหลืองออนๆเกือบขาวแสดงวาน้าํใน
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รางกายเพียงพอแลวสวนเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งน้าํชากาแฟควรงดเวนเสียถาระบบยอยอาหาร

ในคนสูงอายุไมดีทานควรแบงเปนมื้อยอยๆแลวรับประทานทีละนอยแตหลายมื้อจะดีกวาแตอาหาร

หลักควรเปนมื้อเดียว 

 6.ความตองการสารอาหารในสตรีต้ังครรภ 

 สตรีตัง้ครรภนอกจากตองมีสารอาหารทัง้ 6 ประเภทไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 

วิตามิน เกลือแร และน้ํา ในอาหารที่รับประทานเปนประจําใหครบทุกประเภทแลว สตรีตั้งครรภ

ตองทราบอีกวาควรทีจ่ะเพิม่สารอาหารประเภทใดจึงจะทําใหเด็กในครรภไดรับประโยชนสูงสุด

ดังน้ี 

 1.อาหารที่ใหโปรตีน ไดแกไข นม เนื้อสัตว เครือ่งในสัตวและถั่วเมล็ดแหง สตรีตัง้ครรภ

จึงควรรับประทานไขวันละ 1-2 ฟอง นมสดวันละ 1-2 แกว เนือ้สัตวบกและสัตวทะเล ซึ่งจะไดธาตุ

ไอโอดีนดวยอาหารประเภทเตาหูและนมถั่วเหลือง ก็มีประโยชนในการใหโปรตีนไมแพเนื้อสัตว

เชนกัน 

 2.อาหารทีใ่หพลังงาน ไดแก ขาว แปง น้าํตาล ไขมันและน้าํมัน สตรีตัง้ครรภควร

รับประทานขาวพอประมาณรวมกับอาหารที่ใหโปรตีนดังกลาวแลว ควรใชน้ํามันพืชซึ่งมีกรด

ไขมันจําเปน ในการประกอบอาหาร เชนน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด สตรีตั้งครรภควรจะตอง

รับอาหารที่จะใหพลังงานมากขึ้นวันละปริมาณ 300 แคลลอรี ่

 3.อาหารที ่ใหวิตามินและเกลือแร สตรีตั้งครรภตองการอาหารที ่มีวิตามินและเกลือแร

เพิ่มขึ้นควรรับประทานอาหารประเภทผักและผลไมทุกๆวันเชนสม มะละกอ กลวย สลับกันไป จะ

ไดใยอาหารเพื่อประโยชนในการขับถายอุจจาระดวย เหลือแรที่สําคัญควรรับประทานเพิ่มไดแก 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และไอโอดีน สวนวิตามินไดแกกลุมที่ละลายใน

ไขมัน เชน เอ ดี อี เค และที่ละลายในนํ้าไดแกวิตามินบีและวิตามินซี 

 4.โภชนาการบัญญัต ิ9 ประการ ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 

รางกายเราตองการอาหารทีม่ีอยูในอาหารตางๆ เพื่อใหมีสุขภาพทีดี่แตเราจะตองรูวาจะกิน

อยางไร กินอาหารอะไรบางมากนอยเพียงใดจึงจะไดสารอาหารครบเพียงพอกับความตองการของ

รางกายขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 9 ขอหรือโภชนาการบัญญัติ 9 ประการนี้

จะชวยไดถาทานปฏิบัติตามหลักดังตอไปน้ี 

  1.กินอาหารครบ 5 หมูแตละหมูใหหลากหลายและหมัน่ดูแลนํ้าหนักตัว 

  2.กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 

  3.กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 

  4.กินปลา เน้ือสัตวที่ไมติดมัน ไข ถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา 

  5.ด่ืมนมใหเหมาะสมตามวัย 
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  6.กินอาหารที่มีไขมันพอสมควร 

  7.หลกีเลีย่งการกนิอาหารรสหวานจัดและเคม็จัด 

  8.กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน 

9.งดหรือลดเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอร 

  

 

 

5. สารตานอนุมูลอิสระ 

 ในรางกายของคนเราเซลลจะผลิตสารชนิดหนึง่เพื่อทําลายเนื้อเยื่อตนเองเพิม่มากขึ้น สาร

นั้นเรียกวาอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระนี้เปนตัวการสําคัญทีท่ําใหเกิดปญหาทางสุขภาพหลายประการ 

ทั้งภาวะความจําเสื่อม โรคมะเร็งเปนตน 

 ในขณะเดียวกันรางกายก็สามารถจัดการกับอนุมูลอิสระไดโดยสรางสารตานอนุมูลอิสระ

ออกมาในกระแสเลือด เพื่อจับกับอนุมูลอิสระไดถึง 99.9 % คงเหลือทําลายเซลลอยูเพียง 0.1% แต

กระน้ันก็ทําใหเซลลเกิดการบาดเจ็บและยิ่งนานวันรอยแผลก็สะสมมากขึ้น เมื่อคนเราแกลงรางกาย

ก็จะสรางสารตานอนุมูลอิสระลดลงรางกายจะตองการสารตานอนุมูลอิสระมากขึน้ เพือ่สงผลให

อายุยืน สุขภาพแข็งแรงตอตานโรคชรา 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 ผักคะนา

และกระหล่ําดอกมีวิตามินซีสูงมาก วิตามิน ซี ถูกทําลายไดงาย ดวยความรอนความขึ้นและแสง 

 3.วิตามินอี มีในรําละเอียด ในพวกธัญพืชทีไ่มขัดขาว ขาวโพด ถั ่วแดง ถัว่ เหลือง 

ผักกาดหอม เมล็ดทานตะวัน งา นํ้ามันรํา นํ้ามันถั่วลิสง นํ้ามันจากเมล็ดพืชตางๆ 

 4.ซีลิเนียม พบในอาหารทะเลเนื้อสัตวธัญพืชที่ไมขัดขาวนอกจากนีย้ังมีสารที่พบในผัก

ผลไมที่มีคุณสมบัติในการตานสารอนุมูลอิสระซึ่งสามารถจับกับอนุมูลอิสระลดอันตรายไมใหเกิด

โรคมะเร็งได พบไดมากในตระกูลสม องุน และผลไมสดอื่นๆรวมทัง้ผักผลไมตางๆ 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 ทัพพ ี

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 การรับประทาน

อาหารควรยึดหลักโภชนาการ เพื่อใหไดพลังงานและสารอาหารทีพ่อเพียง วัยรุน เปนวัยที่กําลัง

เจริญเติบโตจึงควรบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ 
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เร่ืองท่ี  2  วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร 

 2.1 หลักการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

  เพือ่ใหไดอาหารทีส่ะอาด ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ มีหลักการปรุง

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยคํานึงถึงหลัก 3 ส คือสงวนคุณคา สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย 

 สงวนคุณคา คือ การปรุงอาหารจะตองปรุงดวยวิธีการปรุง ประกอบเพือ่สงวนคุณคาของ

อาหารใหมีประโยชนเต็มที่ เชน การลางใหสะอาดกอนห่ันผัก การเลือกใชเกลือเสริมไอโอดีน 

 สุกเสมอ คือ ตองใชความรอนในการปรุงอาหารใหสุกโดยเฉพาะอาหารประเภทเนือ้สัตว

ทั้งนี้เพื่อตองการจะทําลายเชื้อโรคที่อาจปนเปอนมากับอาหาร การใชความรอนจะตองใชความรอน

ในระดับทีสู่ง ในระยะเวลานานเพียงพอที่ความรอนจะกระจายเขาถึงทุกสวนของอาหาร ทําให

สามารถทําลายเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สะอาดปลอดภัย คือ จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของอาหารกอนการปรุง

ประกอบวาอยูในสภาพทีส่ะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เชน เนื้อหมูสด ตองไมมีเม็ดสาคู (ตัวออน

พยาธิตัวตืด) น้ําปลา จะตองมีเคร่ืองหมาย อย.รับรอง เปนตน และจะตองมีกรรมวีธีขัน้ตอนการปรุง 

ประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีผูปรุง ผูเสิรฟอาหารที่มีสุขวิทยาสวนบุคคล

ที่ดี รูจักวิธีการใชภาชนะอุปกรณและสารปรุงแตงรสอาหารที่ถูกตองเชน วีการสดปริมาณสารพิษ

กําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในผักสด การใชชอนชิมอาหารเฉพาะในการชิมอาหารระหวางการปรุงอาหาร 

 2.2 หลกัการทาํอาหารใหสะดวกและรวดเร็ว 

 อาหารทีป่รุงเองนอกจากจะประหยัดแลวยังไดอาหารทีส่ะอาด สด ใหม มีรสถูกปากและ

ลดความเสี่ยงจากการมีสารเคมีปนเปอนแต เวลา มักจะเปนขอจํากัดในการลงมือทําอาหาร แมบาน

อาจมีวิธีการเตรียมอาหารพรอมปรุงในวันหยุด เก็บไวในตูเย็นแลวนํามาปรุงใหมไดโดยใชเวลา

นอยแตไดคุณคามากเริ่มจากอาหารประเภทเนื้อสัตว เชน หมู ไก กุง ปลา เมือ่ซื้อมาจัดเตรียมตาม

ชนิดที่ตองการปรุงหรือหุงตมแลวทําใหสุก ดวยวิธีการตมหรือรวน แลวแบงออกเปนสวนๆตาม

ปริมาณที่จะใชแตละครั้ง แลวเก็บไวในตูเย็น ถาจะใชในวันรุงขึ้น หรือเก็บไวในชองแชแข็งถาจะ

เก็บไวใชนาน เมื่อตองการใชก็นําออกมาประกอบอาหารไดทันที โดยไมตองเสียเวลา รอใหละลาย

เหมือนการเก็บดิบๆ ทั้งชิ้นใหญโดยไมห่ัน การเตรียมลวงหนาวิธีน้ี นอกจากจะสะดวก รวดเร็วแลว 

ยังคงรสชาติและคุณคาของอาหารอีกดวย 

 2.3 หลักการเก็บอาหารใหสะอาดปลอดภัย 

 การเก็บอาหารตามหลักการสุขาภิบาลอาหารมีวัตถุประสงคเพือ่ยืดอายุของอาหารที่ใช

บริโภค โดยจะตองอยูในสภาพที่สะอาดปลอดภัยในการบริโภค หลักการในการเก็บอาหารให

คํานึงถึงหลัก 3 ส. คือสัดสวนเฉพาะ สิ่งแวดลอมเหมาะสม สะอาดปลอดภัย 
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 สัดสวนเฉพาะ คือ ตองเก็บอาหารใหเปนระเบียบ แยกเก็บตามประเภทอาหารโดยจัดให

เปนสัดสวนเฉพาะไมปะปนกัน มีฉลากซื้อหรือเคร่ืองหมายอาหารแสดงกํากับไว 

 สิง่แวดลอมเหมาะสม คือ ตองเก็บอาหารโดยคํานึงถึงการจัดสภาพสิง่แวดลอมให

เหมาะสมกับอาหารแตละประเภทโดยคํานึงถึงอุณหภูมิความชื้นเพื่อชวยทําใหอาหารสดสะอาดเก็บ

ไดนานไมเนาเสียงายสิง่แวดลอมของอาหารจะจัดการใหอยูในสภาพทีจ่ะปองกันการปนเปอนได 

เชน การเก็บอาหารกระปองในบริเวณที่มี อาหารหมุนเวียน สูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม. การเก็บนม

พาสเจอไรสไวในอุณหภูมิตํ่ากวา 7 องศาเซลเซยีส เปนตน 

 สะอาดปลอดภัย คือ ตองเก็บอาหารในภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย มี

การทําความสะอาดสถานที่เก็บอยางสม่ําเสมอไมเก็บสารเคมีที่เปนพิษอ่ืนๆเชน การใชถุงพลาสติก/

กลองพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารในการบรรจุอาหารที่เก็บไวในตูเย็น/ตูแชแข็ง เปนตน 

 2.4 อุณหภูมิเทาไหรจึงจะทําลายเชื้อโรคได 

 เชื้อจุลินทรียมีอยูท่ัวไปตามสิ่งแวดลอมมนุษย สัตว อาหาร ภาชนะอุปกรณและสามารถจะ

ดํารงชีวิตอยู ไดในชวงอุณหภูมิต่ ํากวา 0 องศาเซลเซียส จนถึง 75 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะ

เชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารมักจะเปนเชื้อจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดดี

ที่อุณหภูมิหองประมาณ 25 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซยีส 

 ฉะนัน้ การทําลายเชือ้จุลินทรียทีก่อใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารจําเปนจะตองกําหนด

ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อจะไดแนใจวาเชื ้อจุลินทรียถูกทําลายจนหมดสิ้นในขบวนการผลิต

อาหารทางอุตสาหกรรมการทําลายเชือ้โรคจําเปนตองอาศัยอุณหภูมิทีเ่หมาะสมควบคู ไปกับ

ระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะมีประสิทธิภาพในการทําลายทีดี่ คืออุณหภูมิที่สูงมากใชระยะเวลาสั้น

(121องศาเซลเซยีสเปนเวลา 1 นาที)และอุณหภูมิที่ต่าํใชระยะเวลานาน(63 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

30 นาที)ทั้งทีย่ังมีปจจัยอืน่ทีเ่กีย่วของในการควบคุมไดแกปริมาณเชื้อจุลินทรียประเภทของอาหาร

คาความเปนกรด ดาง ความชื้น 

 สําหรับในการปรุงประกอบอาหารในครัวเรือนอุณหภูมิที่สามารถทําลายเชือ้จุลินทรีย คือ 

80 องศาเซลเซียส-100 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิน้าํเดือด)เปนเวลานาน 15 นาทีสําหรับอุณหภูมิใน

ตูเย็น 5 องศาเซลเซียส-7องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรียสามารถดํารงชีวิตอยูได และสามารถเพิ่ม

จํานวนไดอยางชาในขณะที่อุณหภูมิแซแข็งตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรียสามารถดํารงอยูได

แตไมเพิ่มจํานวนอุณหภูมิที่เชื้อจุลินทรียตายคือ-20องศาเซลเซียส และฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยใน

การบริโภคอาหารโดยเฉพาะอาหารเนื้อสัตวควรปรุงอาหารใหสุกเสมอโดยทั่วทุกสวนที่อุณหภูมิสูง

กวา 80 องศาเซลเซียส ขึ้นไปหรือสุกเสมอ สะอาด ปลอดภัย 

 2.5 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารสดประเภทเนื้อสัตว 
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 อาหารเนื้อสัตวสด เปนอาหารที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีปจจัยเอ้ือตอการเนาเสียไดงาย คือมี

ปริมาณสารอินทรียสูง มีปริมาณน้าํสูง ความเปนกรดดางเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรีย 

 การเก็บเนื ้อสัตวสดที ่ถูกสุขลักษณะ คือตองลางทําความสะอาดแลวจึงหั่นหรือแบง

เนื้อสัตวเปนชิ้นๆขนาดพอดีที่จะใชในการปรุงประกอบอาหารแตละครั้งแลวจึงเก็บในภาชนะที่

สะอาดแยกเปนสัดสวนเฉพาะสําหรับเนื้อสัตวสดที่ตองการใชใหหมด ภายใน 24 ชั่วโมงสามารถ

เก็บไวในอุณหภูมิตูเย็นระหวาง 5 องศาเซลเซียส -7 องศาเซลเซียสในขณะที่เนือ้สัตวสดที่ตองการ

เก็บไวใชนาน (ไมเกิน7วัน)ตองเก็บไวในอุณหภูมิตูแชแข็ง อุณหภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้

เมือ่จะนํามาใชจําเปนจะตองนํามาละลายในไมโครเวฟ แตถาละลายในน้าํเย็นจะตองเปลีย่นน้าํทุก 

30 นาที เพือ่ใหอาหารยังคงความเย็นอยูและน้ําที่ใชละลายไมเปนแหลงสะสมของเชื้อจุลินทรียที่

อาจจะปนเปอนมาทําใหมีโอกาสเพิ่มจํานวนไดมากขึ้นจนอาจจะเกิดเปนอันตรายได 

 สรุปอุณหภูมิทีเ่หมาะสมในการเก็บอาหารเนื้อสัตวสดคืออุณหภูมิตูเย็นต่ํากวา 7 องศา

เซลเซียสในกรณีที่จะใชภายใน 24 ชั่วโมง และตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิแชแข็ง) ในกรณีที่

จะใชภายใน 7 วันซึ่งเปนอุณหภูมิทีเ่ชื้อจุลินทรียยังคงดํารงชีวิตอยูไดแตมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา

จนถึงไมมีการเจริญเติบโตทําใหสามารถเก็บรักษาเน้ือสัตวใหสด ใหม สะอาด ปลอดภัย 

 2.6 ภาชนะบรรจุอาหารสําคัญอยางไร 

 ภาชนะบรรจุอาหารเปนปจจัยสําคัญที่เสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อโรค สารเคมีที่เปนพิษกับ

อาหารที่พรอมจะบริโภค ทัง้นี้ สามารถจะกอใหเกิดการปนเปอนไดทุกขั้นตอน ตัง้แตขัน้ตอนการ

เก็บอาหารดิบ ขั้นตอนการเสิรฟใหกับผูบริโภค 

 ขั้นตอนการเก็บอาหารดิบถาภาชนะบรรจุทําดวยวัสดุทีเ่ปนพิษหรือภาชนะที่ปนเปอนเชื้อ

โรคก็จะทําใหอาหารที่บรรจุอยูปนเปอนไดโดยเฉพาะภาชนะบรรจุอาหารเนื้อสัตวสด เมือ่ใชแลว

ตองลางทําความสะอาดใหถูกตองกอนจะนํามาบรรจุเนือ้สัตวสดใหมเพราะอาจจะเปนแหลงสะสม

ของเชื้อจุลินทรียไดงายขั้นตอนการปรุงประกอบอาหารถาภาชนะอุปกรณที่ใชในการปรุง ประกอบ

อาหาร ถาภาชนะอุปกรณทีใ่ชในการปรุงประกอบมีการปนเปอนดวยสารเคมีทีเ่ปนพิษ ก็สามารถ

ปนเปอนอาหารที่ปรุงประกอบไดเชน ตะแกรงทาสีบรอนดเวลาปงปลา สีบรอนด และสารตะกัว่ก็

อาจจะปนเปอนกับเนื้อปลาไดใชภาชนะพลาสติกออนใสน้ําสมสายชูทําใหมีการปนเปอนสาร

พลาสติกออกมากับน้ําสมสายชูทําใหมีการปนเปอนสารพลาสติกออกมากับน้ําสมสายชูได 

 ขัน้ตอนการเสิรฟอาหารพรอมบริโภคอาหารปรุงสําเร็จถาภาชนะทีใ่ชลางไมสะอาดมีการ

ปนเป อนเชื ้อจุลินทรียสารเคมีที ่เปนอันตรายก็จะปนเป อนอาหารจนอาจกอใหเกิดอันตรายกับ

ผูบริโภคได 
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 ฉะน้ันเพื่อใหไดภาชนะอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งสําคัญก็คือจะตองรูจักวิธีการเลือกใช

ภาชนะอุปกรณที่ถูกตองไมทําจากวัสดุที่เปนพิษและใชใหเหมาะสมกับประเภทของอาหารรวมทัง้

ตองรูจักวิธีการลางและการเก็บภาชนะอุปกรณใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่  3  ความเช่ือและคานิยมเก่ียวกับการบริโภค 

  คานิยม (Value)  หมายถึง  ลักษณะดานสังคมซึ่งมีความเชือ่ถือ (Beliefs)  กันอยาง

กวางขวาง ซึ่งเปนแนวทางในการพิจารณาพฤติกรรมทีเ่หมาะสม  โดยมีการยอมรับอยางแพรหลาย

จากสมาชิกของสังคม  หรือหมายถึง  ความเชือ่ถือของสวนรวมซึ่งมีมานาน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

การมีชีวิตอยู รวมกันเปนความรูสึกเกี ่ยวกับกิจกรรม  ความสัมพันธกัน  หรือจุดมุ งหมายซึ ่งมี

ความสําคัญตอลักษณะหรือความเปนอยูของชุมชน  สิ่งที่คนกลุมหนึ่งหนึ่งวาอะไรก็ตามที่คนใน

สังคมสวนใหญชอบ ปรารถนาหรือตองการใหเปน 

  ในปจจุบันเรามักจะใหยินวาคนไทยมีคานิยมชอบใชของตางประเทศ  ชอบ

เลียนแบบชาวตางประเทศโดยรับเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามามาก โดยลืมคิดถึงความ

เสียหายทีจ่ะเกิดขึ ้น ซึง่คําวา  “คานิยม”  ถือวาเปนปจจัยภายนอกซึ่งเปนปจจัยที ่มีอิทธิพลตอ

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลเปนสิ่งทีเ่กิดขึ้นจากการเรียนรู  หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เปนตัวกํากับหรือ

ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู  หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เปนตัวกํากับหรือ

ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลทีอ่ยูในสังคมนั้น ๆ  ซึง่ความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจทาง

การตลาดขึ ้นอยู กับความสอดคลองกับคานิยมเปนสําคัญ  ดังนั ้น  คานิยมจึงเกี ่ยวของกับการ

ตอบสนองตอสิ่งกระตุนดวยวิธีที่มีมาตรฐาน  ซึ่งบุคคลจะถูกกระตุนใหมีสวนรวมในพฤติกรรม

เพื่อใหบรรลุคานิยม  และความเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาด  ในขณะที่

แตละชัน้ของสังคมจะมีลักษณะของคานิยมและพฤติกรรมในการบริโภคจะแตกตางกันออกไป  

ตัวอยางคานิยมกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย มีดังนี้ 
 

1.  กลุมคานิยมความรํ่ารวย   และนิยมใชของจากตางประเทศ 

จุดเดนท่ีเปนนิสยัของคนไทย 

  ชอบทําตัววาตัวเองเปนคนร่าํรวยเนือ่งมาจากการใชสินคา  สินคาที่นิยมใชจะเปน

สินคาที่นําเขามาจากตางประเทศเทานั้น 
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สวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  เปนบุคคลที่ชอบใชของแพง ๆ  ทําใหคนอื่นมองวาตัวเองเปนผูที่ร่าํรวย  ตองการ

ใหคนยกยองนับถือ  เปนคนที่ตองมีเกียรติ  ตองการเปนผูนําในการใชสินคา  นิยมใชสินคาที่นําเขา

มาเทาน้ัน  มองวาสินคาในประเทศเปนสินคาที่ไมมีคุณภาพ  ไมมีมาตรฐาน  เปนสินคาดอยคุณภาพ         

จะรูสึกภูมิใจทุกครั้งเมือ่ไดใชสินคาที่เปนสินคาจากตางประเทศ  ชอบไปเที่ยวตางประเทศเพื่อไป       

ซื้อสินคา  บางครั้งซื้อมาแลวก็ไมไดใชประโยชนก็จะซื้อ   หรือบางครั้งอาจจะไมมีเวลาไปเที่ยว

ตางประเทศก็ชอบฝากใหคนอื่นซื้อ  มีความเปนตางชาติสูงมาก  จะเปนบุคคลที่เนนการแตงกายดี

ต้ังแตศีรษะจรดเทา  เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ  สรางความนาเชือ่ถือ  นิยมใชบัตรเครดิตการด  ชอบ

ความสะดวกสบายไมชอบการรอคอยนาน ๆ  ชอบสังคมกับเพื่อนที่มีฐานะร่าํรวย  เทาเทียมกัน  ไม

ชอบคบหาสมาคมกันคนที่ดอยกวาหรือจนกวา  ทําอะไรคิดถึงตัวเองมากกวาคนอ่ืน  บางคร้ังอาจจะ

ประสบกับปญหาทางดานการเงินแตกลัววาคนอื่นจะรูถึงฐานะของตนเองตองยอมกูเงินเพื่อพยุง

ฐานะของตนเองก็ยอมเพื่อรักษาภาพลักษณของตนเอง  โดยไมตองการใหใครมามองวาตัวเองจน

ลําบากหรือตํ่าตอยกวาคนอ่ืน 

  ผลกระทบกับคานิยมแบบน้ี 

  ลักษณะแบบนี้  ควรจะปรับปรุงแกไขเพื่อสังคมจะไดดีขึน้  โดยเฉพาะคนรุนใหม

ไมควรใหฟุงเฟอซึ่งจะเปนการสรางคานิยมที่ไมดี  และถือวาคานิยมแบบนี้จะเปนอันตรายตอ

ประเทศชาติอยางมาก  ซึง่อาจกอใหเกิดความเสียหาย เทากับวาประเทศของเราไดตกไปเปน

เมืองขึ ้นของตางชาติ  ซึ ่งเปนการยากทีเ่ราจะกู ประเทศชาติกลับคืนมาได  ซึ ่งควรจะไดมีการ

ปรับปรุงแกไข 

 

2. คานิยมสุขภาพดี 

  จุดเดนท่ีเปนนิสัยของคนไทย 

  เปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว  เพื่อที่จะไดมีชีวิตยืนยาว 

  สวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  พฤติกรรมของบุคคลที่มีคานิยมสุขภาพดี  มักจะเปนคนที่ดูแลตนเองเปนอยางดี  มี

การออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอ  ชอบความสะอาด  ไปพบแพทยเปนประจํา  มีการพักผอนอยาง

เพียงพอเลือกรับประทานอาหารทีม่ีคุณคา  มีประโยชนตอรางกาย  เพือ่ทําใหสุขภาพแข็งแรง  

รวมทั้งดูแลคนในครอบครัวดวยตองการใหคนในครอบครัวปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ตองการมีชีวิต

ที่ยืนยาว มีรางกายที่แข็งแรงและสมบูรณ  ชอบพักผอนอยูกับบาน และทานอาหารในบานเพราะ

เนนความสะอาด  ชอบดูหนังฟงเพลงอยูในบาน 

  สินคาที่นิยมบริโภค  ไดแก 
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1. อาหารมังสวิรัติ 

2. อาหารเสริม   

3. นมที่มีแคลเซียม  เพื่อเสริมสรางกระดูก 

4. นมพรองมนัเนย, โยเกริต 

5. วิตามินตางๆ  เชน  วิตามินซี,  วิตามินบี ฯลฯ 

6. ผักปลอดสารพิษ 

7. ด่ืมนํ้าผลไม 

8. ด่ืมนํ้าแร 

9. โสมเกาหลี, เห็ดหลนิจือ 

10. ไกตุนยาจีน, ไกดํา 

11. ยารักษาโรค  (จากแพทยสั่ง) 

 

 

ผลกระทบกับคานิยมแบบน้ี 

เปนคานิยมทีดี่นาจะมีการสนับสนุนเพราะจะทําใหคนมีสุขภาพดีขึ้น  เพื่อชีวิต

ความ 

เปนอยูในครอบครัวดีขึ้น  และทําใหครอบครัวมีความสุขมากขึ้น 

  บุคคลท่ีมีคานิยมแบบน้ี 

  เปนบุคคลที่มีฐานะในระดับ  B  ขึ้นไป  และเปนผูดูแลเอาใจใสตอสุขภาพ 

  กลุมเปาหมาย   เปนกลุ มวัยกลางคนที ่เนนดูแลสุขภาพใหแข็งแรงปลอดจาก

โรคภัย     ไขเจ็บ 

 

3.  คานิยมรักความสนุก 

  จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย 

  เปนบุคคลที่รักความสนุก มีความรืน่เริงอยูตลอดเวลา  ชอบ  ENTERTAIN  ชอบ

สังสรรคไมวาจะเปนเทศกาลใดก็ตาม 

  สวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  ลักษณะของพฤติกรรมบุคคลจะเปนบุคคลทีรั่กสนุก  ชอบความรื่นเริง  มีความ

สังสรรคในหมูญาติพีน่อง  เพื่อนฝูงอยูตลอดเวลา  ไมวาจะเปนการจัดปารตี้ทุกสิน้เดือน  หรือเปน

เทศกาลตางๆ เชน  วันขึ้นปใหม, วันตรุษจีน, วันสงกรานต ฯลฯ  ทุกเทศกาลก็จะมีความสนุกสนาน

ตลอดเวลา 
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  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 
 

 

 

ผลกระทบกับคานิยมแบบน้ี 

บุคคลที่มีคานิยมแบบนี้อยางนอยก็นาจะสนับสนุน เพราะทําใหเกิดสภาพคลอง

ทาง 

การเงินทําใหเงินทองไมไหลออกนอกประเทศ  มีการใชจายภายในประเทศ  ซึง่เปนการกระจาย

รายไดไปยังสถานทองเที่ยวตางๆ  ภายในประเทศไดเปนอยางดี  ทําใหมีการจับจายใชสอยและเปน

การสรางรายไดใหกับชุมชนตางๆ  และแหลงทองเที่ยวตางๆ  ทําใหคนมีอาชีพมากขึ้นซึง่จะทําให

เกิดการหมุนเวียนทางดานการเงินอาจสงผลใหภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น 

 

4.  คานิยมบริโภคนิยม 

  จุดเดนท่ีเปนนิสัยของคนไทย 

  เปนบุคคลที่มีนิสัยชอบบริโภคเปนหลัก  ซึ่งไมไดคํานึงถึงคุณภาพ 

  สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค 

  ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคชอบรับประทานอาหารนอกบาน  พยายามสรรหา

รานอาหารที่อรอยๆ  ไมวาจะอยูใกลหรือไกล  ถาขึ้นชื่อในระดับ  เชลลชวนชิม,  แมชอยนางรํา  

และไมลองไมรู   ซึ ่งมีใบรับประกัน  ชอบทีจ่ะไปทดลองชิมดูวาอรอยสมชื ่อหรือเปลา  ชอบ

รานอาหารที่มีลักษณะสะอาด  มีความสะดวกสบาย  มีทีจ่อดรถสะดวก  บางครัง้บริโภคมากจนเกิน
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ความจําเปนและมีผลตอสุขภาพ  ทําใหเกิดโรคตางๆ  ไดงาย  เชน  โรคไขมันอุดตัน  โรคเบาหวาน  

ความดัน  อาหารไมยอยอาหารเปนพิษ  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 

บุคคลทีม่ีคานิยมแบบนี ้ อาจจะปนทอนสุขภาพได  เพราะไมไดระมัดระวังใน

เร่ือง 

ของการรับประทานอาหาร  ควรจะมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง  และมีชีวิตที่ยืน

ยาวได  ผูทีม่ีคานิยมบริโภคแบบนี ้ ถาเปนผูสูงอายุจะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  เชน  มักจะพบ

กับโรคภัยไขเจ็บตางๆ  และมักจะมีอายุสั้น 

 

 

เร่ืองที่  4  ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถกูหลัก โภชนาการ 

 ปจจุบันการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมือง เปนไปอยางเรงรีบ ทําใหการ

บริโภคอาหาร ก็เนนอาหารตามทีรั่บประทานไดสะดวกรวดเร็ว เชน อาหารฟาสตฟูดส (Fast Food) 

ทําใหเกิดปญหาโรคอวน และโรคอืน่ๆอีกมาก ดังนัน้จึงควรทําความเขาใจถึงองคประกอบสําคัญ

ดังน้ี 

 1) อาหาร (Food) หมายถึงสิ่งที่เรากินไดและมีประโยชนตอรางกาย สิง่ที่กินไดแตไมเปน

ประโยชนหรือใหโทษแกรางกาย อาทิ สุรา เห็ดเมา เราก็ไมเรียกสิ่งน้ันวาเปนอาหาร 

 2) โภชนาการ (Nutrition) มีความหมายกวางมากกวาอาหาร โภชนาการ  หมายถึง เรื่อง

ตางๆที่วาดวยอาหาร อาทิ การจัดแบงประเภทสารอาหาร ประโยชนของอาหาร การยอยอาหาร โรค

ขาดสารอาหาร เปนตน โภชนาการเปนวิชาสาขาหนึง่ซึ่งมีลักษณะเปนวิทยาศาสตรประยุกต ที่

กลาวถึงการเปลีย่นแปลงตางๆของอาหารทีเ่รารับประทานเขาไปเพือ่ใชประโยชนในดานการ

เจริญเติบโตและซอมแซมสวนตางๆของรางกาย 
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 3) สารอาหาร ( Nutrient) หมายถึง สารเคมีที่เปนสวนประกอบสําคัญในอาหาร สารเคมี

เหลานี้มีความสําคัญและจําเปนตอรางกาย อาทิ เปนตัวทําใหเกิดพลังงานและความอบอุนตอรางกาย 

ชวยในการเจริญเติบโต ชวยซอมแซมสวนทีส่ึกหรอทําใหรางกายทํางานไดตามปกติ เมือ่นําอาหาร

มาวิเคราะหจะพบวามีสารประกอบอยู มากมายหลายชนิด ถาแยกโดยอาศัยหลักคุณคาทาง

โภชนาการจะแบงออกเปน 6 ประเภท ไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร และนํ้า 

 4) พลังงานและแคลอร่ี 

 ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน ใหประโยชนแกรางกายหลายอยางที่สําคัญคือ การใช

พลังงานแกรางกาย พลังงานในที่น้ีหมายถึงพลังงานที่รางกายจําเปนตองมี ตองใชและสะสมไว เพื่อ

ใชในการทํางานของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกรางกาย 

 นักวิทยาศาสตรวัดปริมาณของพลังงานหรือกําลังงานทีไ่ดจากอาหารเปนหนวยความรอน

เรียกวาแคลอร่ี โดยกาํหนดวา 1 แคลอร่ี เทากับปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึน้ 

1 องศาเซลเซียส แตในทางโภชนาการพลังงานที่ไดรับจากการอาหารทีก่ินเขาไป 1 แคลอรี่ (ใหญ) 

เทากับปริมาณ ความรอน ที่ทําใหนํ้า 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซยีส 

5) อาหารหลัก 5 หมู อาหารเปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการเจริญเติบโต การบํารุงเลี้ยงสวน

ตางๆของรางกาย มักพบวาบางคนเลือกที่จะกินและไมกินอาหารอยางหนึ่งอยางใด ซึง่เปนการ

กระทําที่ไมถูกตอง หากไมกินอาหารตามความตองการของรางกาย การกินอาหารตองคํานึงถึง

คุณคาของสารอาหารมากกวา ความชอบหรือไมชอบ การเลือกกินหรือไมกินอาหารเกิดจากสาเหตุ

หลายประการ ดังนี้ 

 ความคุนเคย เราจะเลือกอาหารที่เราคุนเคยหรือกินอยูเปนประจํา และจะไมเลือกกินอะไรที่

ไมคุนเคยดังนั้นจึงมีอาหารอีกหลายอยางที่เรายังไมเคยกิน ซึ่งอาจจะอรอยถูกปากก็ได 

 รสชาติ หรือความ “อรอย” เปนเหตุผลทีค่นเราเลือกอาหาร ความอรอยของแตละคนจะไม

เหมือนกัน อาหารอยางหนึ่งบางคนจะบอกวาอรอยแตบางคนจะเฉยๆ หรือไมอรอย 

 ลักษณะเฉพาะของเนือ้อาหาร อาทิ บางคนชอบอาหารกรอบ อาหารนุม บางคนชอบเคีย้ว

อาหารพวกเน้ือที่เหนียวๆ เปนตน 

 ทัศนะคติ ของคนไทยครอบครัวหรือเพื่อนจะมีอิทธิพลตอความชอบไมชอบอาหารของ

ทาน อาทิในครอบครัวที่พอไมกินตนหอมหรือผักชีเลย ไปกินอาหารที่ไหนก็จะเขี่ยตนหอมผักชี

ออกจากจานทุกคร้ัง ลูกๆก็จะเลียนแบบกลายเปนไมชอบไปดวย 

 ดังนั้นเพื่อสุขภาพเราจึงควรลองกินอาหารที่ไมเคยกินทีละอยางสองอยางโดยคํานึงถึง

ประโยชนของมันมากกวา เมือ่ไดลองกินแลวอาจะพบวาจริงๆ แลวมันก็อรอยไมแพอาหารจาน

โปรด และไมเกิดปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการดวย 

 ปญหาจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการไดแก 
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- ภาวะทุพโภชนาการ 

- ภาวะโภชนาการเกิน (โรคอวน) 

ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 

 ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะทีร่างกายไดรับสารอาหารผิดเบีย่งเบนไปจากปกติ อาจ

เกิดจากไดรับสารอาหารนอยกวาปกติหรือเหตุ ทุติยภูมิ คือเหตุเนือ่งจากความบกพรองตางจากการ

กนิการยอยการดูดซึมในระยะ 2-3 ปแรกของชีวิต จะมีผลกระทบตอระดับสติปญญา และการเรียน

ภายหลัง เนื่องจากเปนระยะทีม่ีการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ซึง่ระยะเวลาทีวิ่กฤติตอพัฒนาการ

ทางรางกายของวัยเด็กมากที่สุดนั้นตรงกับชวง 3 เดือนหลังการตัง้ครรภจนถึงอายุ 18-24 เดือนหลัง

คลอด เปนระยะทีม่ีการปลอกหุมเสนประสาทของระบบประสาท และมีการแบงตัวของเซลล

ประสาทมากที่สุด เมื่ออายุ 3 ป มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต ถึงรอยละ 80 สําหรับผลกระทบทาง

รางกายภายนอกที่มองเห็นไดคือเด็กมีรูปรางเตี้ย เล็ก ซุบผอม ผิวหนังเหี่ยวยนเนื่องจากไขมันชั้น

ผิวหนัง นอกจากน้ีออวัยสะภายในตางๆ ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน 

1. หัวใจ จะพบวา กลามเน้ือหัวใจไมแนนหนา และการบบีตัวไมดี 

2. ตับ จะพบไขมันแทรกอยูในตับ เซลลเนื้อตับมีลักษณะบางและบวมเปนน้าํสาเหตุให

ทํางานไดไมดี 

3. ไต พบวาเซลลทั่วไปมีลักษณะบวมนํ้าและติดสีจาง 

4. กลามเนื้อ พบวาสวนประกอบในเซลลลดลง มีนํ้าเขาแทนที่ 

นอกจากการขาดสารอาหารแลวการไดรับอาหารเกิน ในรายทีอ่วนฉุก็ถือเปนภาวะทุพโภชนาการ

เปนการไดรับอาหารมากเกินความตองการ พลังงานทีม่ีมากนัน้ไมไดใชไป พลังงานสวนเกิน

เหลานั้นก็จะแปลงไปเปนคลอเรสเตอรรอลเกาะจับแนนอยูตามสวนตางๆของรางกาย และอาจ

ลุกลามเขาสูเสนเลือด ผลที่ตามมาก็คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคตางๆ 

การประเมินสภาวะโภชนาการ 

1. ประวัติ ที่นําเด็กมาจากโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุชักนําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร 

2. การตรวจรางกาย เพือ่หารองรอยการผิดปกติซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหารและวิตตามิน 

การตรวจรางกาย เพือ่ประเมินสภาวะโภชนาการของเด็กแบงไดเปน 2 ตอน คือ การตรวจรางกาย

ทั่วไป กับการตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย 

 การตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย จะเปนแนวทางชวยประเมินสภาวะของเด็ก และ

เปนแนวทางวินิจฉัยการขาดสารอาหารและวิตามิน 

 การตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย เปนการวัดขนาดทางรางกายคือ สวนสูง

และนํ้าหนัก เพื่อบอกถึงโภชนาการของเด็ก 

ภาวะโภชนาการเกิน 
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 เมื่อคนเราบริโภคอาหารชนิดใด ชนิดหนึ่ง เกินความตองการของรางกาย จะทําใหเกิดภาวะ

โภชนาการเกนิจนเกดิโรคได และโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน เปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิต

เปนจํานวนไมนอย และเปนตนเหตุของการเจ็บปวยที่ตองเสียคาใชจายในการรักษายาวนานเชน

โรคหัวใจและหลอดเลอืด ตลอดจนโรคอวน เปนตน 

 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด (Cardiovascular Disease) 

 โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนสาเหตุการตายทีส่ําคัญในลําดับตนๆ ของประชาชนไทยมา

โดยตลอด โรคดังกลาวเปนการเปลีย่นแปลงทางอายุรศาสตรทีเ่กีย่วของกับหัวใจและหลอดเลือด 

ซึง่จะหมายรวมถึงโรคตางๆ และภาวะอาการของโรค เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronany heart 

disease) ภาวะหลอดเลือดหัวใจแข็ง (Arterioselerosis) และอาการความดันเลือดสูง (Hypertension) 

เปนตน โรคทีส่ําคัญในกลุมนี้คือ โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งจัดวาเปน

โรคที่เปนสาเหตุของการปวย และการตายที่สูงของประชาชนชาวไทยในปจจุบัน 

โรคเลอืดหัวใจ 

โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง ตีบ ตัน ขาด

ความ ยืดหยุน หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน หรือเกิดจากลิม่เลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจ จนทําให

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือทําใหกลามเนื้อหัวใจตาย โรคนี้เปนสาเหตุสําคัญของอัตราการปวย

การตาย ของคนไทยในปจจุบัน และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

สาเหตุ 

1. กรรมพันธุ ผูที่พอแม ปูยา ตายาย ปวยเปนโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีความเสี่ยงมากกวา 

ไขมันในหลอดเลือด ถาสูงกวาปกติจะทําใหหลอดเลือดแข็ง เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ 

2. ความดันเลอืดสงู 

3. เบาหวาน ผูท่ีเปนเบาหวานมักจะเปนโรคหลอดเลอืดหัวใจดวย 

4. ความอวน ความอวนกับโรคหลอดเลือดหัวใจ มักจะเกิดขึ้นดวยกันเสมอ โดยเฉพาะ

คนอวนทีพ่งุ มกัจะมไีขมนัในเลอืดสงูจนเปนโรคหลอดเลอืดหัวใจดวย 

5.    ออกกําลังกายนอยหรือขาดการออกกําลังกาย การไหลเวียนเลือดไมคลองพอ การเผา

ผลาญพลังงานนอย ทําใหสะสมไขมันจนกลายเปนโรค 

6. ความเครียด และความกดดันในชีวิต อาจสงผลทําใหเปนโรคนี้ได 

7. การสูบบุหร่ี สารนิโคตินและทารจากควันบุหร่ีมีผลตอการเกิดโรคน้ี 

นอกจากสาเหตุที่สําคัญดังกลาว ซึง่จัดวาเปนปจจัยทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงได อาจมีปจจัยเสีย่งอืน่ๆ 

ที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ เปนตน จากการศึกษาพบวา

เพศชายเสี่ยงตอการเกิดโรคนีม้ากกวาเพศหญิง ยกเวนผูหญิงในวัยหมดประจําเดือนเนือ่งจากมี
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ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนลดลง มีไขมันในเลือดสูง สําหรับอายุพบวามีอัตราการเกิดโรคนีสู้งมาก

ในผูสูงอายุ และเชื้อชาติพบวาในคนผิวดํามีอัตราการเกิดโรคนี้มากกวาคนผิวขาว 

อาการ 

1. เจ็บหนาอกเปนๆ หายๆ หรือเจ็บเมื่อเครียด หรือเหน่ือย ซึ่งเปนลักษณะอาการเร่ิมแรก 

2. เจ็บหนาอกเหมือนมีอะไรไปบีบรัด เจ็บลึกๆ ใตกระดูกดานซายราวไปถึงขากรรไกร

และแขนซายถึงนิ้วมือซาย เจ็บนานประมาณ 15-20 นาที ผูปวยอาจมีเหงือ่ออกมาก คลื่นไสหายใจ

ลําบาก รูสึกแนนๆ คลายมีเสมหะติดคอ บางครั้งมีอาการคัดจมูกคลายเปนหวัด เมื่อเปนมากจะมี

อาการหนามืดคลายจะเปนลม และอาจถึงขัน้เปนลมได บางครัง้พอเหนื่อยก็จะรูสึกงวงนอนและ

เผลอหลับไดงาย 

3. ผูปวยมีอาการหัวใจสั่น หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ 

4. ในกรณีที่รุนแรง อาการเจ็บหนาอกจะรุนแรงมาก มักจะเกิดจากการทีม่ีลิม่เลือดไปอุด

ตันบริเวณหลอดเลือดที่ตีบ ทําใหเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย ผูปวยอาจมีอาการหัวใจวาย ช็อก หัวใจ

หยุดเตน ทําใหเสียชีวิตอยางกะทันหันได 

 การปองกัน 

1. หากพบวาบุคคลในครอบครัวมีประวัติเปนโรคนี้ ควรเพิ่มความระมัดและหลีกเลี่ยง

จากปจจัยเสี่ยง เพราะอาจกระตุนการเกิดโรค 

2. ลดอาหารที่ทําจากนํ้ามันสัตว กะทิจากมะพราว นํ้ามันปาลม และไขแดง 

3. ไมควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด 

4. ลดอาหารจําพวกแปง คารโบไฮเดรต รับประทานอาหารพวกผัก ผลไมมากๆ 

5. งดอาหารไขมนัจากสตัวและอาหารหวานจัด 

6. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

7. พักผอนใหเพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง และหาวิธีผอนคลายความเครียด 

8. หลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหร่ี 

 

 

 

โรคอวน (Obesity) 

โรคอวนเปนสภาวะทีร่างกายมีไขมันสะสมตามสวนตางๆ ของรางกายมากเกินกวาเกณฑ

ปกติ ซึ่งตามหลักสากลกําหนดวาผูชายไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา 12-15% ของ

น้ําหนักตัว ผูหญิงไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา 18-20% ของน้ําหนักตัว ซึ่งการตรวจนี้

หากจะใหไดผลแนนอนควรไดรับการตรวจจากหองปฏิบัติการ แตนักเรียนอาจประเมินวาเปนโรค
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อวนหรือไมดวยวิธีงายๆ ดวยวิธีตรวจสอบกับตารางนํ้าหนักและสวนสูงของกรมอนามัย ดังตารางที่

เรียนมาแลว 

สําหรับในผูใหญอาจประเมินไดจาก การหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไดจาก

สูตรดังน้ี 

 
คาที่ไดอยูระหวาง 18.5-24.9 ถือวาอยูในเกณฑปกติ ไมอวนหรือผอมเกินไป 

สาเหตุ 

1. กรรมพนัธุ 

2. การรับประทานอาหารเกินความตองการของรางกาย และมีพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารที่ไมดี เชน กินจุบจิบ 

3. ขาดการออกกําลังกาย 

4. สภาวะทางจิตและอารมณ เชน บางคนเมือ่เกิดความเครียดก็จะหันไปรับประทาน

อาหารมากจนเกินไป 

5. ผลขางเคียงจากการไดรับฮอรโมนและการรับประทานยาบางชนิด เชน ยาคุมกําเนิด 

ฮอรโมนสเตียรอยด เปนตน 

อาการ 

มีไขมันสะสมอยูในรางกายจํานวนมาก ทําใหมีรูปรางเปลี่ยนแปลงโดยการขยายขนาดขึ้น

และมีนํ้าหนักตัวมากขึ้น 

การปองกัน 

1. กรรมพันธุ  หากพบวามีประวัติของบุคคลในครอบครัวเปนโรคอวน ควรตองเพิ ่มความ

ระมัดระวัง โดยมีพฤติกรรมสุขภาพในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคอวนอยางเหมาะสม 

2. รับประทานอาหารแตพอสมควรโดยเลือกรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน หลีกเลีย่งอาหารรส

หวานและอาหารที่มีไขมันสูง รับประทานผักและผลไมมากๆ และหลากหลาย 

3. ออกกําลังกายสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาท ี

4. หาวิธีการควบคุมและจัดการความเครียดอยางเหมาะสม พักผอนใหเพียงพอ 

5. การใชยาบางชนิดทีอ่าจมีผลขางเคียง ควรปรึกษาแพทย และใชยาตามทีแ่พทยแนะนําอยาง

เครงครัด 

 
             _      น้ําหนัก (กิโลกรัม) 
BMI        สวนสูง2 (เมตร) 
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 การดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกตอง “ไมตามใจปากและไมตามใจอยาก” โรค

อวนก็อาจไมมาเยือน การลดความอวนก็ไมจําเปน 
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บทที ่5 

โรคระบาด 

 

 

สาระสําคัญ 
การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่แพร

ระบาดและเปนปญหาตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะชวยใหรูวิธีปองกันตนเองและครอบครัว และรวมมือ

ปองกันการแพรกระจายเช้ือโรคไปสูบุคคลอ่ืน อันจะเปนแนวทางสาธารณสุขของประเทศได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    

เพื่อใหผูเรียนสามารถ 

1. บอกความหมาย ความสําคญั และการแพรกระจายของเช้ือโรคได 

2. อธิบายสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่แพรระบาดและเปนปญหา

สาธารณสุขได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคญั และการแพรกระจายของเช้ือโรค 

เรื่องที่ 2 โรคทีเ่ปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเช้ือโรค 

 

ความหมายและความสําคัญ 

 โรคติดตอจัดเปนปญหาสาธารณสุขทีสํ่าคัญของประเทศ เมื่อเกิดการระบาดจะนํามาซึง่ความสูญเสีย

สุขภาพ ชีวิต และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เพราะขณะเจ็บปวยบุคคลนัน้ไมสามารถเรียน
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หรือทํางานไดตามปกติ ซึ่งจะทําใหเสียการเรียนและรายไดตามที่เคยไดรับ นอกจากนี้ ในขณะเจ็บปวยก็จะเปน

ภาระของบุคคลใกลชิดหรือคนในครอบครัวในการดูแลผู ปวย รวมทั ้งเสียเงินในการรักษาพยาบาล ซึ่งใน

ระดับชาติ ประเทศชาติตองเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผูปวย คาเวชภัณฑ คาบุคลากร รวมถึงตองสราง

อาคารสถานที่ในการดูแลผูปวย ซึ่งเปนการสูญเสียทรัพยากรที่จะสามารถนําไปใชพัฒนาประเทศดานอืน่ ๆ ได 

โรคติดตอสวนใหญสามารถปองกันได หากทุกคนเห็นความสําคัญ ตระหนักถึงอันตรายของโรคและมีสวนรวม

ในการปองกันแกไขปญหาโรคติดตอที่เกิดขึ้น 

 

1.1  ความหมายของโรคติดตอ 

  โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดจากเช้ือโรคแลวสามารถติดตอจากคนไปสูบุคคลอ่ืนได หรืออาจ

ติดตอระหวางคนสูคน หรือสัตวสูคนได หรือติดตอระหวางสัตวดวยกันเองได โดยมีพาหะ เชน คน สัตว หรือมี

ตัวกลางนําเช้ือโรค เปนตน 

  โรคระบาดเปนโรคติดตอที่แพรกระจายไปยังคนอ่ืน ๆ ไดรวดเร็ว บางโรคตองใชเวลาในการ

รักษาเปนเวลายาวนานและใชวิธีรักษาที่ซับซอน สิน้เปลือ้งคาใชจายในการรักษาเปนจํานวนมาก โดยโรคทีเ่ปน

สาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตที ่นับวาสําคัญ ไดแก ไขมาลาเรีย โรคไขหวัดนก      โรคซารส โรค

อหิวาตกโรค และโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

   ลักษณะของโรคติดตอ 

1. เช้ือโรคสามารถแพรกระจายไปยังบุคคลอ่ืนไดอยางรวดเร็ว 

2. การแพรกระจายของโรคมักเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลหรือปญหาสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม 

3. มีอัตราการเจ็บปวยคอนขางสูงและโอกาสที่จะเกิดโรคเปนไดทุกเพศทุกวัย 

  โรคติดตอท่ีควรทราบและตองแจงความ 

  โรคติดตอที่ควรทราบมี 14 โรค ไดแก ไขทรพิษ กาฬโรค ไขเหลือง โรคอหิวาตกโรค โรคบาด

ทะยัดในเดก็เกิดใหม โรคคอตีบ โรคโปลิโอ โรคพิษสุนัขบา โรคไขสมองอักเสบ ไขรากสาดใหญ โรคแอนแทรกซ 

โรคทริคิโนซีส โรคไขกาฬหลังแอน โรคคุดทะราดระยะติดตอ 

 

 

 

1.2  ชนดิของเช้ือโรค 

 เช้ือโรคที่ติดตอไดแบงออกเปน 5 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย รา ปรสิต 

  แบคทีเรีย  จัดอยูในจําพวกพืชเซลลเดียว มีขนาดเล็กมากตองใชกลองจุลทรรศนขยายจึงจะ

มองเห็นได สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะแวดลอมแทบทุกอยาง 

  ไวรัส  ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ตองดูดวยกลองจุลทรรศนชนิดพิเศษ  เชื้อไวรัสจะมีอยู

ทั่วไปในอากาศโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสมีหลายโรค เชน ไขหวัด หัด ไขทรพิษ คางทูม ไขเลือดออก อีสุกอีใส เปนตน 

  ริกเกตเซีย  มีขนาดเล็กกวาแบคทีเรีย สามารถมองเห็นดวยกลองจุลทรรศนมักอาศัย        อยู

รวมกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ เชน เห็บ หมัด เหา พยาธิไสเดือน เปนตน  โรคทีเกิดจากเช้ือโรคชนิดนี้ไดแก               ไข

รากสาดใหญ 
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  รา  เปนเช้ือโรคทีจ่ดัอยูในจาํพวกพืช สามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน เชน ยีสต สามารถ

นาํมาใชในการทําขนมปง แตสวนใหญทําใหเกิดโรคผิวหนังตาง ๆ เชน กลาก เกล้ือน น้ํากัดเทา 

  ปรสิต  จดัอยูในจําพวกสัตว มีขนาดใหญกวาชนิดอ่ืน ๆ มีทั้งพวกเซลลเดียวและพวกหลายเซลล 

เชน เช้ือบดิ พยาธิใบไม พยาธิปากขอ พยาธิตวัตดื 

 

1.3  การแพรกระจายของเชื้อโรค  มี 2 ลักษณะคือ 

1. การสัมผัสโดยตรง  หมายถึง การแพรจากแหลงหนึง่ไปยังแหลงหนึง่ โดยไมมีพาหะเปน

ตัวนํา สัมผัสโดยตรงจากผูปวย หรือน้ําลาย น้ําเหลือง หนอง เลือด เช้ือโรคเขาสูรางกายแลวทําใหเกิดโรคได 

2. การสัมผัสทางออม  หมายถึง การแพรโดยมีพาหะเปนตัวนํา เชน หากเชื้อโรคปะปนอยู

ในน้ํา อาหาร เม่ือเรารับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือยุงกัด เช้ือโรคก็จะเขาสูรางกายได 

  การเขาสูรางกายของเช้ือโรค 

การเขาสูรางกายของเช้ือโรคสามารถเขาสูรางกายได 6 ทางดวยกัน คอื 

1. ระบบทางเดินหายใจ  เมื่อเราหายใจเอาเชื้อโรคที่ลอยอยูในอากาศเขาสูรางกายทําใหเกิด

โรคได เชน ปอดบวม ไขหวัด ไขหวัดใหญ วัณโรค เปนตน  เมื่อไอหรือจามควรปดปาก ปดจมูก นอกจากนี้การ

บวนน้ําลายหรือเสมหะสามารถทําใหเช้ือโรคแพรกระจายเขาสูรางกายได 

2. ระบบทางเดินอาหาร  เชื้อโรคบางชนิดอาศัยอยูในน้ําและอาหาร เมื่อเรารับประทานน้ํา

หรืออาหารที่มีเชื้อโรคเขาไปเชื้อโรคจะปนเปอนเขาสูรางกายทําใหเกิดโรคติดตอได เชน อหิวาตกโรค บิด 

อุจจาระรวง 

 

 

3. ผิวหนัง  เช้ือโรคบางชนิดสามารถเขาสูรางกายโดยผานผิวหนังไดโดยวิธีการตาง ๆ เชน 

1) จากการรับเลือดหรือฉีดยา เชน โรคเอดส โรคตับอักเสบชนิดบ ี

2) โดยการสัมผัส เชน โรคกลาก โรคเกล้ือน 

3) ถูกสัตวหรือแมลงกัด เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย 

4) เขาทางรอยขีดขวนหรือบาดแผล เชน บาดทะยัก 

5) โดยการไชทะลุผานทางผวิหนงั เชน พยาธิปากขอ 

4. ทางเพศสัมพันธ  ติดตอโดยการรวมประเวณีกับผูปวยทําใหติดโรคได เชน โรคเอดส 

กามโรค 

5. ทางสายสะดือ  โรคทีต่ิดตอไดทางสายสะดือโดยติดตอจากมารดาสูลูกที่อยูในครรภ คือ 

ซิฟลิส หัดเยอรมัน 

6. ทางเย่ือบตุาง ๆ  เช้ือโรคบางชนิดสามารถเขาสูทางเย่ือบุตาง ๆ ได เชน เย่ือบุปาก เย่ือบุตา 

ทําใหเกิดโรคเช้ือราในชองปาก โรคตาแดง 
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เรื่องท่ี 2 โรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

 

 ปจจุบันมีโรคติดตอที่แพรระบาดจากคนสูคน และจากสัตวสูคน ซ่ึงทําใหเกิดการเจ็บปวยและ

เสียชีวิตแกประชาชนจํานวนมาก โดยมีการแพรกระจายเชื้อโรคอยางรวดเร็ว จากชุมชนไปสูเมือง และจากเมือง

แพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ เนือ่งจากการเดินทางติดตอระหวางกันสามารถทําไดงายและสะดวกรวดเร็ว ทํา

ใหการแพรกระจายโรคเปนไปอยางรวดเร็วดวยเชนกัน โรคระบาดซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศ

ในปจจุบันไดแก โรคซารส โรคไขหวัดนก โรคมาลาเรีย                 โรคอหิวาตกโรค โรคชิคุนกุนยา โรคไขหวัด

ใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เปนตน 

 

โรคซารส 

โรคซารส เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน เม่ือเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) และ

เริ่มแพรระบาดไปทั่วโลกในตนป พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) องคการอนามัยโลก (WHO) ไดรับรายงานเก่ียวกับผูที่

สงสัยวาจะปวยเปนโรคซารสมากกวา 2500 ราย จากเกือบ 20 ประเทศทัว่โลก โดยผูปวย สวนใหญเปนผูทีเ่คย

เดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคในชวง 10 วัน กอนเริม่แสดงอาการ และเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูทีส่งสัย

วาจะปวยเปนโรคซารส จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานทั่วโลกในเดือนเมษายน ป 2546 มีมากกวา 100 ราย 

เชื้อไวรัสซารส  หองปฏิบัติการขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดตรวจพบเชื้อไวรัสชนิด

ใหมในผูปวยโรคซารส เรียกวา เชือ้โคโรนาไวรัส เชื้อไวรัสซารสมีการกลายพันธุไดเร็ว ปจจุบันพบวา มีอยาง

นอย 19 สายพันธุ เชื้อที่กลายพันธุอาจมีการกออันตรายรุนแรงขึ้นหรืออาจออนตัวลง แตสามารถอยูในคนเราได

ยาวนาน 

ระยะฟกตัว  องคการอนามัยโลกกําหนดระยะฟกตัวของเชื้อไวรัสซารสอยูในระยะ        2-7 

วัน ไมเกิน 10 วัน จึงมีการกักบริเวณผูติดเช้ือเพ่ือเฝาดูอาการเปนระยะเวลา 10-14 วัน 

อาการ  อาการสําคัญของผูปวยโรคซารส ไดแก มีไขตัวรอน หนาวส่ัน ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ไอ 

ปวดศีรษะ และหายใจลําบาก สวนอาการอ่ืนที่อาจพบไดมีทองเดิน ไอมีเสมหะ น้ํามูกไหล คล่ืนไสอาเจียน 

ผูปวยที่สงสัยวาจะเปนโรคซารส ผูปวยมีอาการปวยเกีย่วกับโรคทางเดินหายใจและสงสัยวา

จะเปนโรคซารส ตองมีอาการตามเกณฑที่ WHO กําหนดไวคือ 

1. มีไขสูงเกิน 30  ํC  หรือ 100.4   ํF  และ 

2. มีอาการไอ หายใจตดิขดั และ 

3. ในชวง 10 วันกอนมีอาการ เคยไปหรืออาศัยอยูในพื้นที่ที ่มีการระบาดของโรค หรือ

ใกลชิดกับผูที่มีอาการปวยเก่ียวกับโรคทางเดินหายใจซ่ึงเดินทางไปในพืน้ทีท่ี่มีการระบาดของโรค หรือผูที่สงสัย

วาจะเปนโรคซารส 

 แมวาผูปวยที่มีอาการขางตนและมีอาการคลายกับปอดบวมหรือปอดอักเสบปรากฏในฟลม

เอ็กซเรย ก็ไมไดแสดงวาจะตองเปนโรคซารส นอกจากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหมเทานัน้จึงจะสรุปได

วาเปนโรคซารส 

 การแพรกระจายของเชื้อโรค 

 เช้ือโรคซารสติดตอไดทางระบบหายใจ และอาจติดตอทางอาหารการกินไดอีกดวย เนื่องจากมี

การศึกษาพบวา เช้ือนี้มีอยูในน้ําเหลือง อุจจาระและปสสาวะของผูปวย เม่ืออาการปวยยางเขาสัปดาหที่ 3 
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 การปองกันและรักษา 

 โรคนี้ติดตอไดโดยการสัมผัสละอองน้ําลาย เสมหะ เขาทางปากและจมูก แตเดิมเชื่อวา เชื้อ

ไวรัสโคโรนาจะมีชีวิตอยูนอกรางกายมนุษยไดไมเกิน 3 ชั่วโมง แตจากขอมูลการศึกษาใหม ๆ พบวา เชื้อนี้อยูได

นานกวา 1 วัน โดยเฉพาะในอุจจาระและปสสาวะจะอยูไดนานหลายวัน การปองกัน       ที่ดีที่สุดไดแก การลาง

มือ การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอยางเครงครัด และการใสหนากากอนามัย 

 ในการปองกันโรคซารสนั้น มีขอแนะนําดังนี้ 

1. รกัษาสุขภาพใหแขง็แรงอยูเสมอดวยการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน         ออกกําลัง

กายสมํ่าเสมอ พักผอนใหเพียงพอ พยายามลดความเครยีด และไมเสพสารเสพตดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใชผาปดปากปดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่เปนหวัดควรใชหนากากอนามัยอยู

เสมอ 

3. รกัษาความสะอาดของมืออยูเสมอ ดวยการลางมือบอย ๆ ดวยน้าํสบู 

4. ไมควรใชมือขย้ีตา แคะจมูก แคะฟน หากมีความจําเปนตองลางมือใหสะอาดทั้งกอนและ

หลังการกระทาํดงักลาว 

5. อยาใชผาเช็ดตัวหรือผาเช็ดหนารวมกับผูอืน่ ถาใชกระดาษเช็ดน้ํามูกควรทิง้ในถังขยะมี

ฝาปด 

6. ใชชอนกลางเม่ือรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน 

7. รักษาความสะอาดของบานเรือน ของใชในบาน เชน โทรศัพทควรเช็ดดวยผาชุบ น้ํา

สะอาดบิดหมาดหรอืแอลกอฮอล 

8. เปดประตูหนาตางใหอากาศภายในบานถายเทไดสะดวก 

9. หากมีอาการไข ไอ หรือจาม ควรหลีกเล่ียงสถานที่ที่มีคนหนาแนนหรือการระบายอากาศ

ไมดี และควรไปพบแพทยทันที 

10. ในขณะเดินทางอยูบนรถโดยสารไมควรอยูใกลชิดผูที่เปนไข ไอ หรือจาม 

11. หลีกเล่ียงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย และผูที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด 

12. งดหรือหลีกเลีย่งการเดินทางไปตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีมี่การแพรระบาดของ

โรคนี ้

การรักษา  สวนใหญจะเปนการรักษาตามอาการและใชอุปกรณชวยการหายใจ (ในรายที่มี

ภาวะหายใจลมเหลว) ไดมีการทดลองใชเซรุมจากผูปวยที่หายจากโรค ซึ่งพบวาจะไดผลหากใหเซรุมในระยะ

สัปดาหแรกของโรคในปจจุบันมีการทดลองผลิตยาตานไวรัสซารสโดยเฉพาะ ซึง่อยูในระหวางการพัฒนาและ

คาดวาจะสามารถนาํมาใชไดในอนาคตอันใกล 
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โรคไขมาลาเรยี (Malaria) 

ไขมาลาเรียหรือไขจับส่ัน เปนโรคติดตอที่เกิดจากเช้ือปรสิตจาํพวกโปรโตซัว ช่ือ      พลาสโม

เดียม (Plasmodium) ซึง่เกิดจากยุงกนปลองเปนพาหะนําโรคมาสูคน และเปนโรคที ่มีสถิติการระบาดสูงมาก 

โดยเฉพาะในภาคใตและในจังหวัดที่เปนปาเขาที่มีฝนตกชุกอยูบอย ๆ 

สาเหตุ 

ยุงกนปลองเปนพาหะนําโรคเมื่อยุงกัดคนที่เปนไขมาลาเรียแลวไปกัดคนอืน่ก็จะแพรเชื้อ

ใหกับคนอ่ืน ๆ ตอไป 

อาการ 

ผูที่ไดรับเช้ือไขมาลาเรียจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย มีไขสูง หนาวส่ัน อาเจียน และมี

เหงื่อมาก บางรายที่เปนชนิดรุนแรงมีไขสูงขึ้นสมอง อาจมีอาการเพอ ชัก หมดสติหรือตายในที่สุด บางรายไมตาย

แตเพอคล่ัง เสียสติ และความจําเส่ือม 

การติดตอ 

ติดตอโดยยุงกนปลองตัวเมียไปกัดและกินเลือดคนที่เปนไขมาลาเรียแลวไดรับเช้ือมาลาเรียมา

จากคนที่เปนไข เช้ือนั้นจะเจริญในตัวยุงประมาณ 10 วัน ก็จะมีอาการไขมาลาเรยี 

การปองกัน 

1. นอนในมุงอยาใหยุงกัดได 

2. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง เชน ภาชนะที่มีน้ําขังใหหมดไป 

3. เม่ือเขาปาหรือแหลงที่มีไขมาลาเรียระบาด ระวังอยาใหยุงกัดโดยใชยากันยุงทา 

4. ผูอยูในพ้ืนที่แหลงไขมาลาเรียระบาดควรปลูกตนตะไครหอมไวกันยุง 

5. ถาสงสัยวาเปนไขมาลาเรีย ควรไปรับการตรวจเลือด และรับการรักษาเพื่อปองกันการ

แพรตอไปยังผูอ่ืน 

การรกัษามาลาเรยี 

เนื่องจากในปจจุบันพบเช้ือมาลาเรียที่ดื้อตอยา และอาจมีโรคแทรกซอนรายแรง (เชน มาลาเรยี

ขึน้สมอง) โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูที่อยูในเมือง ซ่ึงไมมีภูมิตานทานโรคนี้ 

ดงันัน้ ถาหากมีอาการนาสงสัย เชน มีไขหลังกลับจากเขตปาเขาหรือเขตมาลาเรีย ก็ควรรีบไป

หาหมอเพ่ือตรวจหาเช้ือ 

 

โรคไขหวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu) 

เม่ือ 20 ปที่ผานมา ไดเกิดโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด H5N1 ทีเ่รียกวาไขหวัดนกและ

ระบาดไปทั่วโลก 

เดิมเชือ้ไขหวัดนกเปนเชื ้อไวรัสโดยธรรมชาติจะติดตอในนกเทานัน้ โดยเฉพาะนกปา 

นกเปดน้ํา จะเปนพาหะของโรค เชื้อจะอยูในลําไสนก โดยที่ตัวนกไมมีอาการ แตเมื่อนกเหลานี้อพยพไปตาม

แหลงตาง ๆ ทั่วโลก ก็จะนําเช้ือนั้นไปดวย เม่ือสัตวอ่ืน เชน ไก เปด หมู หรือสัตวเล้ียงอ่ืน ๆ ไดรับเช้ือไขหวัดนก

ก็จะเกิดอาการ 2 แบบ คือ 

1. หากไดรับเช้ือชนิดไมรุนแรงสัตวเล้ียงนั้นอาจจะมีอาการไมมากและหายไดเอง 
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2. หากเช้ือที่ไดรับมีอาการรุนแรงมากก็จะทําใหสัตวเล้ียงตายไดภายใน 2 วัน 

ปจจุบันมีการระบาดของไขหวัดมากกลับมาอีกครั้ง โดยเชื้อโรคไดแพรไปทั่วโลก          เกิด

การระบาดของเช้ือไขหวัดนกชนิด H5N1 ในไกและแพรกระจายสูคนทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากทั่วไป จนมีการ

เฝาระวังโดยหากทราบวามีไกตายดวยเช้ือไขหวัดนก จะตองรีบแจงเจาหนาที่รัฐและมีการควบคุมการแพรเช้ือโรค

ดวยการทําลายไกในพื้นที่นั้น ๆ ทันที เชน การฝงกลบและฉีดพนสารฆาเชื้อเพื่อตัดวงจรการแพรระบาดสูคน

ตอไป 

โรคไขหวัดนก เปนโรคติดตอของสัตวปก ตามปกติโรคนี้ติดตอมายังคนไดไมงายนัก แตคนที่

สัมผัสใกลชิดกับสัตวที่เปนโรคอาจติดเช้ือได 

สาเหตุ 

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเอ็ชไฟวเอ็นวัน (H5N1) พบในนก ซึง่เปนแหลงเชื้อโรคในธรรมชาติ 

โรคอาจแพรมายังสัตวปกตาง ๆ ได เชน ไกที่เล้ียงอยูในฟารม เล้ียงตามบานและไกชน รวมทั้งเปดไลทุงดวย 

ระยะฟกตัว 

ระยะฟกตัวในคน 1 ถึง 8 วัน 

 

อาการ 

ผูปวยมีอาการคลายไขหวัดใหญ ไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย 

เจ็บคอ ไอ ผูปวยเด็กเล็ก ผูสูงอายุ หรือผูที่มีโรคประจําตัว หากมีภูมิคุมกันไมดี อาจมีอาการรุนแรงได โดยจะมี

อาการหอบ หายใจลําบาก เนือ่งจากปอดอักเสบรนุแรง 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตอ 

โดยการสัมผัสซากสัตวปกที่ปวยหรือตาย เชื้อทีอ่ยูในน้ํามูก น้าํลาย และมูลสัตวปวย อาจติด

มากับมือ และเขาสูรางกายทางเย่ือบุของจมูกและตา ผูที่เส่ียงตอโรคไขหวัดนก ไดแก ผูที่ทํางานในฟารมสัตวปก 

ผูที่ฆาหรือชําแหละสัตวปก ผูเล้ียงสัตวปกในพ้ืนที่ที่เกิดโรคไขหวัดนกระบาด 

การปองกัน 

1. รับประทานอาหารประเภทไกและไขที่ปรุงสุกเทานั้น โดยเฉพาะชวงที่มีการระบาดของ

โรค 

2. ควรเลือกซ้ือไกสดที่ไมมีลักษณะบงช้ีวาอาจตายดวยโรคติดเช้ือ เชน เนื้อมีสีคลํ้า       มีจุด

เลือดออก สําหรับไข ควรเลือกฟองที่ไมมีมูลไกติดเปอนที่เปลือกไข กอนปรุงควรนํามาลางใหสะอาด 

3. ไมเลนคลุกคลีหรือสัมผัสตัวสัตว น้ํามูก น้ําลาย มูลของไกและสัตวปก โดยเฉพาะสัตวที่

ปวยหรือตาย รวมทั้งบริเวณที่เล้ียงสัตวปกดวย 
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4. อาบน้ําใหสะอาดและเปลีย่นเสื้อผาทุกครั้งหลังสัมผัสหรือคลุกคลีกับสัตวปก         ทุก

ชนดิ 

5. หามนําสัตวปกที่ปวยหรือตายมารับประทาน หรือปรุงเปนอาหารอยางเด็ดขาด 

6. รักษาความสะอาดในบาน ในสถานประกอบการ และบริเวณรอบ ๆ ใหสะอาด      อยู

เสมอ 

7. กําจัดสัตวที่ปวยหรือตายผิดปกติ ดวยการเผาหรือฝงอยางถูกวิธีและราดดวยน้าํยาฆาเชือ้

โรคหรือโรยดวยปูนขาว 

8. หากพบไก เปด หรือสัตวปกตายจํานวนมากผิดปกติใหรีบแจงเจาหนาที่ ผูนําชุมชน ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบเมื่อมีการระบาดของไขหวัดนก 

1. เมื่อเกิดการระบาดของไขหวัดนกจากคนสูคน เชื้อจะติดตอโดยการจามหรือไอ จากนั้น

คนที่ไดรับเช้ืออาจจะแพรเช้ือโดยที่ยังไมมีอาการ ทําใหเช้ือระบาดไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว 

2. ประมาณวาจะมีประชากรโลกติดเช้ือรอยละ 25-30 โดยคาดวาจะมีคนเสียชีวิตจากการติด

เช้ือนี้ประมาณ 2 – 7.4 ลานคนทั่วโลก ซ่ึงหากเช้ือมีความรุนแรงก็อาจจะมีคนเสียชีวิตมากกวานี้ 

3. จํานวนเตียงของโรงพยาบาลจะไมเพียงพอ ทําใหขาดบุคลากรดานการรักษาพยาบาล 

รวมทั้งการดูแลรักษาจะไมทั่วถึง 

4. จะขาดแคลนเวชภัณฑ ยาปฏชิีวนะหรือวัคซีนที่ใชในการรักษา 

5. เกิดปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ 

6. การชวยเหลือจากนานาชาติอาจทําไดนอยลง เนื ่องจากแตละประเทศก็ตองดูแลและ

หวงใยประชาชนของตนเอง 

 สรุป  คนติดเช้ือโรคไขหวัดนกไดอยางไร 

เมื่อนําปาหรือนกน้ําอพยพไปอาศัยที่ใดก็จะถายอุจจาระทีมี่เชื้อโรค สัตวเลีย้ง เชน ไก  เมื่อ

ไดรับเชือ้โรคก็จะเกิดการติดเชื้อ ซึ่งสามารถแพรสูคนได เมือ่ไกตายหรือปวย อาจมีการสัมผัสไกเหลานั้นหรือ

นําไปบริโภคโดยทีไ่มไดทําใหสุกเสียกอน ก็จะทําใหคนติดเชื้อไขหวัดนกจากไก นอกจากนีก้ารติดตออาจเกิด

ขณะทาํการเชือดไก ถอนขนไกหรือทําความสะอาดเครื่องในไกได 

อยางไรก็ตาม โรคไขหวัดนกเปนโรคติดตอของสัตวปตามปกติ เช้ือโรคนี้จะติดตอมายังคนได

ไมงายนัก หากมีการระมัดระวังไมสัมผัสไกปวย ไกตายหรือไกที่มีเชื้อโรคโดยตรง หรือรับประทานไกทีป่รุงสุก

ในอุณหภูมิ 70  ํC ขึ้นไปก็จะปลอดภัยจากโรคไขหวัดนกได 
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อหิวาตกโรค 

อหิวาตกโรค (Cholera) คือ โรคระบาดชนิดหนึ่งมีอาการทองรวง อาเจียน รางกายจะขับน้ํา

ออกมาเปนจาํนวนมาก 

อหิวาตกโรคเปนโรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน เกิดจากเช้ือแบคทีเรียใน สาย

พันธุเฉพาะชื่อ ไวบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) โดยทัว่ไปมีอาการไมมาก แตประมาณ 1 ใน 10 ราย อาจเกิด

อาการทองเสียอยางรุนแรง อาเจียน และเปนตะคริวที่ขาได เปนผลไมเกิดการสูญเสียน้ําและเกลือแรอยางรวดเร็ว 

เกิดภาวะขาดน้ําและหมดสติ ถาไมไดรับการรักษาอาจถึงแกชีวิต 

 

การติดตอและแพรกระจายของเช้ือโรค 

อหิวาตกโรคติดตอไดจากการรับประทานอาหารหรือดืม่น้าํที่ปนเปอนอุจจาระหรืออาเจียน

ของผูติดเช้ือหรือโดยการรับประทานหอยดิบ ๆ จากแหลงน้ําที่มีเช้ือนี้ แตไมติดตอโดยการ สัมผัสผิวเผินกับผูติด

เช้ือ 

การระบาดมักเกิดในบริเวณที่มีระบบทอระบายอุจจาระและแหลงน้าํสะอาดไมเพียงพอ ไมก่ีป

มานี้โรคอหิวาตกโรคเกิดระบาดตอเนื่องกันหลายครั้งในพื้นที่บางแหงของทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต และ

อเมรกิากลาง (แมตามปกติจะมีแหลงน้าํสะอาดพอเพียง แตอหิวาตกโรคก็อาจเกิดขึ้นหลังจากมีภัยธรรมชาติ เชน 

แผนดินไหวหรือน้ําทวมได) อยางไรก็ดี ผูที่เขาไปในบริเวณแพรระบาด    ของโรค แตระมัดระวังเรือ่งการกิน

อาหารก็มีความเส่ียงที่จะติดเช้ือนอย  

ระยะเวลาฟกตัว 

ผูทีไ่ดรับเชื้อจะเกิดอาการไดตัง้แต 24 ชัว่โมง ถึง 5 วัน แตโดยเฉลี่ยแลวจะเกิดอาการภายใน 

1-2 วัน 

อาการ 

1. เปนอยางไมรุนแรง พวกนี้มักหายภายใน 1 วัน หรืออยางชา 5 วัน มีอาการถายอุจจาระ

เหลวเปนน้ํา วันละหลายครั้ง แตจํานวนอุจจาระไมเกินวันละ 1 ลิตร ในผูใหญอาจมีปวดทองหรือเคลื่อนไส

อาเจยีนได 

2. เปนอยางรุนแรง อาการระยะแรก มีทองเดิน มีเนื้ออุจจาระมาก ตอมามีลักษณะเปนน้ํา

ซาวขาว เพราะวามีมูกมาก มีกล่ินเหม็นคาว ถายอุจจาระไดโดยไมมีอาการปวดทอง บางครั้งไหลพุงออกมาโดยไม

รูสึกตัว มีอาการอาเจียนโดยไมคลื่นไส อุจจาระออกมากถึง 1 ลิตรตอชัว่โมง และจะหยุดเองใน 1-6 วัน ถาไดน้ํา

และเกลือแรชดเชยอยางเพียงพอ แตถาไดน้ําและเกลือแรทดแทนไมทันกับที่เสียไป จะมีอาการขาดน้าํอยางมาก 

ลุกนั่งไมไหว ปสสาวะนอย หรือไมมีเลย อาจมีอาการเปนลม หนามืด จนถึงช็อก ซ่ึงเปนอันตรายถึงชีวิตได 

 

 

ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการทองเสีย 

1. งดอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดรอน หรือของหมักดอง 

2. ดืม่น้าํชาแกแทนน้าํ บางรายตองงดอาหารช่ัวคราว เพ่ือลดการระคายเคอืงในลําไส 

3. ดื่มน้ําเกลือผง สลับกับน้ําตมสุก ถาเปนเด็กเล็กควรปรึกษาแพทย 



99 

 

4. ถาทองเสียอยางรุนแรง ตองรีบนําสงแพทยดวน 

การปองกัน 

1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ และดื่มน้ําสะอาด เชน น้ําตมสุก ภาชนะที่ใสอาหาร

ควรลางสะอาดทุกครั้งกอนใช หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง สุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่ปรุงทิ้งไวนาน ๆ อาหารที่มี

แมลงวันตอม 

2. ลางมือฟอกสบูใหสะอาดทุกครั้งกอนกินอาหารหรือกอนปรุงอาหารและหลัง     เขาสวม 

3. ไมเทอุจจาระ ปสสาวะและสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลอง หรือทิ้งเรีย่ราด ตองถายลงใน

สวมที่ถูกสุขลักษณะและกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยการเผาหรือฝงดิน เพ่ือปองกันการแพรของเช้ือโรค 

4. ระวังไมใหน้ําเขาปาก เม่ือลงเลนหรืออาบน้ําในลําคลอง 

5. หลีกเล่ียงการสัมผัสผูปวยที่เปนอหิวาตกโรค 

6. สําหรับผูที่สัมผัสโรคนี้ ควรรับประทานยาที่แพทยใหจนครบ 

การรกัษาทางการแพทย 

การรักษาฉุกเฉิน คือ การรักษาภาวะขาดน้ําโดยดวน ดวยการใหน้ําและเกลือแรทดแทนการ

สูญเสียทางอุจจาระ ถาผูปวยอยูในภาวะขาดน้ํารุนแรง ตองใหน้ําทางเสนโลหิตอยางเรงดวน จนกวาปริมาณน้ําใน

รางกาย ความดนัโลหติและชีพจรจะกลับสูภาวะปกต ิ

สําหรับผูปวยในระดับปานกลางทั่วไป การใหดื่มน้ําเกลือแรทดแทนจะใหผลดี สวนผสมของ

น้ําเกลือแรสูตรมาตรฐานไดแก กลูโคส 20 ก. โซเดียมคลอไรด 3.5 ก. โปแตสเซียม 1.5 ก. และโตรโซเดียมซิเทรต 

2.9 ก. หรือโซเดียมไบคารบอเนต 2.5 ก. ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

 

โรคชิคนุกนุยา (Chikungunya) 

การติดเชื้อ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยูในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมีการตรวจพบ

ครั้งแรกพรอมกับที่มีไขเลือดออกระบาดและเปนครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W McD Hamnon 

แยกเช้ือชิคนุกุนยา ไดจากผูปวยโรงพยาบาลเดก็ กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 ลักษณะโรค 

โรคชิคุนกุนยา เปนโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเปนพาหะนําโรค มีอาการคลายไข

แดง แตตางกันที่ไมมีการรั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด จึงไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีอาการ

ช็อก 

 สาเหต ุ

          เกิดจากเช้ือไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) โดยมียุงลาย เปนพาหะนาํโรค 

  

 วิธีการติดตอ 

ติดตอกันไดโดยมียุงลาย Aedes aegypti เปนพาหะนําโรคทีสํ่าคัญ เมือ่ยุงลายตัวเมียกัดและดูด

เลือดผูปวยที่อยูในระยะไขสูง ซึ่งเปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเขาสูกระเพาะยุง และเพิ่ม
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จาํนวนมากขึน้ แลวเดนิทางเขาสูตอมน้าํลาย เมือ่ยุงที่มีเชือ้ไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอืน่ก็จะปลอยเชื้อไปยังคนที่

ถูกกัด ทําใหคนนั้นเกิดอาการของโรคได 

 ระยะฟกตัว 

โดยทั่วไปประมาณ 1-12 วัน แตที่พบบอยประมาณ 2-3 วัน 

 ระยะติดตอ 

ระยะไขสูงประมาณวันที่ 2-4 เปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือดมาก 

 อาการและอาการแสดง 

ผูปวยจะมีอาการไขสูงอยางฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามรางกายและอาจมีอาการคันรวมดวย พบ

ตาแดง (conjunctiva injection) แตไมคอยพบจดุเลือดออกในตาขาว สวนใหญแลวในเด็กจะมีอาการไมรุนแรงเทาใน

ผูใหญ ในผูใหญอาการที่เดนชัดคืออาการปวดขอ ซึ่งอาจพบขออักเสบได สวนใหญจะเปนที่ขอเล็ก ๆ เชน ขอมือ 

ขอเทา อาการปวดขอจะพบไดหลาย ๆ ขอ เปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อย ๆ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับขอ

ไมได อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห ผูปวยบางรายอาจมีอาการปวดขอเกิดขึ้นไดอีกภายใน 2-3 สัปดาหตอมา 

และบางรายอาการปวดขอจะอยูไดนานเปนเดือนหรือเปนป ไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซ่ึงแตกตางจาก

โรคไขเลือดออก 

โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน เม่ือประชากรยุงเพ่ิมขึ้นและมีการติดเช้ือในยุงลายมากขึ้น พบโรคนี้

ไดในทุกกลุมอายุ ซ่ึงตางจากไขเลือดออกและหัดเยอรมันที่สวนมากพบในผูอายุนอยกวา 15 ป ในประเทศไทยพบ

มีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 ครั้ง ในป พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2534 ที่จังหวัดขอนแกนและ

ปราจีนบุรี ในป พ.ศ. 2536 มีการระบาด 3 ครั้ง ที่จังหวัดเลย นครศรีธรรมราช และหนองคาย และกลับมาระบาด

อีกในป พ.ศ. 2551 

การรักษา 

ไมมกีารรกัษาทีจ่าํเพาะเจาะจง (specific treatment) การรักษาเปนการรักษาแบบประคับประคอง 

(supportive treatment) เชน ใหยาลดอาการไข ปวดขอ และการพักผอน 

การปองกัน 

การปองกันที่ดีควรปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก คือ ทําลายแหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย และนอนกางมุง หรือนอนในหองที่มีมุงลวด หากตองออกไปในทีมี่ยุงชุกชุม ควรทายากันยุงปองกันทุก

ครั้ง 

 

โรคไขหวัดใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

 โรคไขหวัดใหญ 

โรคไขหวัดใหญ เปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส พบไดทั้งเด็กและ

ผูใหญ สามารถติดตอกันไดงายจะมีอาการรุนแรงกวาโรคหวัดธรรมดา 

ผูปวยจะมีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ออนเพลีย คัดจมูก น้ํามูกไหล ตาแดง ไอ จาม 

บางรายอาจมีอาการคลืน่ไส อาเจียน เบื่ออาหาร ทองเดิน และอาจมีโรคแทรกซอนได เชน หลอดลมอักเสบ 

กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ปวดบวม ตอมทอนซิลอักเสบ เปนตน ซึ่งภาวะแทรกซอนเหลานีมั้กเกิดในเด็กเล็ก คน

สูงอายุ ผูปวยเบาหวาน คนที่สูบบุหรี่จัด หรือผูปวยที่เปนโรคปอดเรื้อรัง 
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ถาปวยเปนโรคไขหวัดใหญควรไปรับการตรวจรักษาจากแพทย เพราะจะไมหายงาย ๆ เหมือน

โรคหวัดธรรมดา สําหรับการปฏิบัติตนหลังการตรวจรักษาก็ควรพักผอนมาก ๆ งดการทํางานหนัก หรือการออก

กําลังกาย สวมเสื้อผาใหรางกายอบอุน อยาอาบน้ําเย็น ดื่มน้ําอุนมาก ๆ เพื่อชวยลดไข รับประทานอาหารออน ๆ 

ใชผาชุบน้ําธรรมดาเช็ดตัวเม่ือเวลามีไข และรับประทานยาตามแพทยส่ัง 

ในการปองกันโรคนี้ก็เหมือนกับการปองกันโรคหวัดธรรมดาและในปจจุบันนี้ก็มีวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญ ซ่ึงผูที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยดวยโรคเรื้อรังตาง 

ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคไต โรคเลือด โรคหัวใจ โรคปอด เปนตน ผูปวยติดเชื้อเอชไอวี เด็กทีมี่โรค

เรื้อรังเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ ผูที่กําลังจะเดินทางไปตางประเทศและผูที่ทํางานบริการสาธารณชน 

โรคไขหวัดใหญ ติดตอเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจไดรวดเร็ว มักระบาดใน     ฤดูฝน 

ไขหวัดใหญมีหลายชนิด บางชนิดรุนแรงทําใหผูปวยเสียชีวิตได 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัส มีอยู 3 ชนดิ คอื ชนดิเอ ชนดิบี และชนิดซี บางครั้งใชช่ือตามเมืองที่

ระบาด เชน ไขหวัดฮองกง หรือไขหวัดใหญ 2009 เปนตน 

การติดตอ  เหมือนกับไขหวัดธรรมดา  ติดตอโดยการสัมผัสโดยตรง ดวยการไอหรือจามรด

กันหายใจเอาเช้ือโรคที่ปะปนอยูในอากาศและติดตอทางออมโดยการใชส่ิงของ เส้ือผา ปะปนกับผูปวย 

ระยะฟกตัวของโรค  ประมาณ 1-3 วัน สําหรับเด็กเล็กอาจแพรเช้ือไดนานถึง 7 วัน 

อาการ  มีอาการรุนแรงมากกวาไขหวัดธรรมดา มักเกิดขึ้นทันทีทันใด ดวยการปวดศีรษะ 

หนาวส่ัน มีไข ปวดเม่ือยกลามเนือ้ ออนเพลีย เบือ่อาหาร 

การรกัษาพยาบาล  ไขหวัดใหญไมมียารักษา ตองรักษาตามอาการของโรคและปองกันการเกิด

โรคแทรกซอน 

การปฏิบัติตน  เมื ่อมีอาการโรค ควรรักษาตามอาการของโรค โดยปรึกษาแพทยและ

รบัประทานยาตามแพทยส่ัง พักผอนใหมาก ๆ รบัประทานอาหารใหครบ 5 หมู ควรทําใหรางกายอบอุน เชน การ

นอนหมผา เวลาไอหรือจามควรใชผาหรือกระดาษปดปากปดจมูก เพื่อปองกันเชื้อโรคไมใหแพรกระจายไปสู

ผูอ่ืน 

การปองกันและควบคุมโรค  ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ไมควรคลุกคลีกับผูปวย ควรแยกใหอยูตางหาก 

2. ไมใชของใชรวมกับผูปวย 

3. เวลาไอหรือจามควรปดปาก ปดจมูก 

4. รักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ 

 

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 หรือไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (H1N1) ที่แพรระบาด

เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยอยูในขณะนี้ ทําใหมีผูเสียชีวิตแลวหลายสิบรายและมี        ผูตดิเช้ือกวาพัน

ราย (ขอมูลเดอืนสิงหาคม 2552) 

ปจจุบันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) กําลังขยายตัว

ไปทั่วโลก และขณะนี้ประเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาและสถาน
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ประกอบการ ซึ่งอาจแพรระบาดอยางรวดเร็ว ไขหวัดใหญสายพันธุใหมนีมี้อาการคลายกับไขหวัดหรือไขหวัด

ใหญธรรมดา สวนใหญมีอาการนอยและหายไดโดยไมตองรับการรักษาที่โรงพยาบาล 

สําหรับผูปวยจํานวนไมมากในตางประเทศทีเ่สียชีวิต มักเปนผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน 

โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เปนตน ผูมีภูมิตานทานต่ํา โรคอวน ผูสูงอายุมากกวา 65 ป 

เดก็อายุต่าํกวา 5 ป และหญิงมีครรภ 

สําหรับวิธีการติดตอและวิธีการปองกันโรค จะคลายกับไขหวัดใหญธรรมดา กระทรวง

สาธารณสุขจึงขอใหคําแนะนําในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนดิเอ            (เอช1 เอ็น

1) ดังตอไปนี ้

 

คําแนะนําสําหรับประชาชนท่ัวไป 

1. ลางมือบอย ๆ ดวยน้าํและสบู หรอืใชแอลกอฮอลเจลทาํความสะอาดมือ 

2. ไมใชแกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอนอาหาร ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว รวมกับผูอ่ืน 

3. ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการไขหวัด 

4. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ดื่มน้ํามาก ๆ นอน

หลับพักผอนใหเพียงพอ และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 

5. ควรหลีกเล่ียงการอยูในสถานที่ที่มีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานาน โดยไม

จําเปน 

6. ติดตามคําแนะนําอ่ืน ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด 

คําแนะนําสําหรับผูปวยไขหวัดหรือไขหวัดใหญ 

1. หากมีอาการปวยไมรุนแรง เชน ไขไมสูง ไมซึม และรับประทานอาหารได สามารถรักษา

ตามอาการดวยตนเองที่บานได ไมจําเปนตองไปโรงพยาบาล ควรใชพาราเซตามอล        เพื่อลดไข (หามใชยา

แอสไพริน) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และดืม่น้าํมาก ๆ 

2. ควรหยุดเรยีน หยุดงาน จนกวาจะหายเปนปกต ิและหลีกเล่ียงการคลุกคลีใกลชิด หรือใช

ส่ิงของรวมกับผูอ่ืน 

3. สวมหนากากอนามัยเม่ือจําเปนตองอยูกับผูอ่ืน หรือใชกระดาษทิชชู ผาเช็ดหนา  ปดปาก

และจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม 

4. ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ โดยเฉพาะหลัง

การไอ จาม 

5. หากมีอาการรุนแรง เชน หายใจลําบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไป      พบ

แพทย 

 

คําแนะนําสําหรับสถานศึกษา 

1. แนะนําใหผูเรียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวทีบ่านหรือหอพัก หากมี

อาการปวยรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย 
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2. ตรวจสอบจํานวนผูเรียนทีข่าดเรียนในแตละวัน หากพบขาดเรียนผิดปกติ หรือตัง้แต 3 

คนขึ้นไปในหองเรียนเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญใหแจงตอเจาหนาทีส่าธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ

สอบสวนและควบคมุโรค 

3. แนะนําใหผูเรียนที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 7 

วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน 

4. หากสถานศึกษาสามารถใหผูเรียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญทุกคน           หยุด

เรียนไดก็จะปองกันการแพรกระจายเช้ือไดดี และไมจําเปนตองปดสถานศกึษา แตหากจะพิจารณาเปดสถานศกึษา 

ควรหารือรวมกันระหวางสถานศึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เครื ่องใชที ่มีผู สัมผัสจํานวนมาก เชน โตะเรียน 

ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกเช็ดทําความสะอาดอยางนอยวันละ 

1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตูหนาตางใหอากาศถายเทไดสะดวก 

และแสงแดดสองไดทั่วถึง 

 

คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการและสถานท่ีทํางาน 

1. แนะนําใหพนักงานที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวที่บาน หากมีอาการปวย

รุนแรง ควรรีบไปพบแพทย 

2. ตรวจสอบจํานวนพนักงานที่ขาดงานในแตละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือตั้งแต 3 

คนขึ้นไปในแผนกเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ใหแจงตอเจาหนาทีส่าธารณสุข ในพื้นที่ เพื่อ

สอบสวนและควบคมุโรค 

3. แนะนําใหพนักงานที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเอง       เปน

เวลา 7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน 

4. ในสถานการณปจจุบัน ยังไมแนะนําใหปดสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางาน เพื่อ

การปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 

5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช ที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก เชน           โตะ

ทํางาน ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกทั่วไปเช็ดทําความสะอาด

อยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตู หนาตาง ใหอากาศ

ถายเทไดสะดวก และแสดงแดดสองไดทั่วถึง 

6. ควรจัดทําแผนการประคองกิจการในสถานประกอบการและสถานที่ทํางาน เพื่อให

สามารถดาํเนนิกิจการตอไปไดอยางตอเนือ่ง หากเกิดการระบาดใหญ 

แหลงขอมูลการติดตอเพื่อปรึกษากับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี 

1. กรุงเทพมหานคร ติดตอไดที่ กองควบคุมโรค สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 

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

2. ตางจังหวัด ติดตอไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 

ติดตามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th และหาก

มีขอสงสัย สามารถติดตอไดที่ ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท 0-2590-3333 และศูนยบริการ

ขอมูลฮอดไลน กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท 0-2590-1994 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

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

 ปจจุบนั พรอมบอกวิธีการปองกันและแกปญหาในชุมชน 

 

ช่ือโรค..................................................................................... 

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

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

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

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

 

 เช้ือโรคและพาหะนําโรค.................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 การปองกันและการรกัษา.................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 การแกปญหาการแพรระบาดในชุมชน โดยวิธี.................................................................................... 

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

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

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

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

ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

 

 

สาระสําคัญ 
ปจจุบันประชาชนหันมานิยมใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรกันมากขึน้ การศึกษา      ถึง

สรรพคุณและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ถูกตอง จะชวยใหประชาชนรูจักการดูแลรักษาสุขภาพ

ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

 เพื่อใหผูเรียนสามารถ 

3. บอกสรรพคุณและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่สําคัญได 

4. อธิบายอันตรายที่อาจเกิดขึน้จากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
เรื่องที่ 1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่  1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
 

ปจจุบันมีการสนับสนุนใหใช “สมุนไพร” ในการรักษาโรคตาง ๆ และมีผลิตภัณฑสมุนไพร

ออกมามากจนเกิดการสับสนระหวาง “สมุนไพร” และ “ยาแผนโบราณ” ซ่ึง “ยาสมุนไพร” นั้น จะหมายถึง ยาที่ได

จากพฤกษชาติ สัตว หรือแร ซึง่มิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพในขณะที ่“ยาแผนโบราณ” เปนการนําเอาสมุนไพร
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มาแปรรูปแลวอาจจะอยูในรูปยาน้ํา ยาเม็ด หรือแคปซูล ซึ่งยาแผนโบราณนี ้การจะผลิตหรือนําสัง่เขามาจะตอง

ไดรบัอนญุาตจาก อย. กอน รวมทั้งการขายยาแผนโบราณตองขายเฉพาะในรานขายยาแผนโบราณหรือในรานขาย

ยาแผนปจจุบันเทานั้น 

 

 

 

 

 

1.1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณ 

ความหมายของยาแผนโบราณ 

ตามพระราชบญัญัต ิพ.ศ. 2510 ไดแบงออกเปน 2 แบบ คือ ยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ 

“ยาแผนโบราณ” คือ ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปแผนโบราณ ซึง่เปนยาที่อาศัยความรูจาก

ตําราหรือเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร และยาแผนโบราณ ที่ยอมรับของกฎหมายยา

จะตองปรากฏในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือเปนยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียนเทานั้น 

 

การควบคุมยาแผนโบราณตามกฎหมายท่ีควรรู 

1. การผลิต นําเขา และการขายยาแผนโบราณ จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และตองจัดใหผูประกอบโรคศิลปแผนโบราณเปน

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทาํการ 

2. หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตยา ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณนอกสถานที่ทีไ่ดกําหนดไว

ในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ 

3. ตํารับยาแผนโบราณที่ผลิตหรือนําเขาอยางถูกตองตามกฎหมาย จะตองขอขึ้นทะเบียน

ตํารับยาและไดเลขทะเบียนจึงจะผลิตหรือนาํเขาได 

4. ยาแผนโบราณที่รับขึ้นทะเบียน ตองเปนยาที่มีสรรพคุณเปนที่เช่ือถือไดและปลอดภัยใน

การใช 

5. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณ โดยไมไดรับอนุญาต จะมีความผิดตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) 

6. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาที่ไมไดขึ้นทะเบียน จะมีความผิดตองระวางโทษจําคุก     ไมเกิน 

3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ 

7. ผูที่ผลิตยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ปถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 

10,000 บาท – 50,000 บาท (หนึ่งหม่ืนถึงหาหม่ืนบาท) 

8. ผูที ่ขายยาปลอมจะมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั ้งแต 1 ป – 20 ป และปรับ ตั้งแต 

2,000 – 10,000 บาท (สองพันถึงหนึ่งหม่ืนบาท) 

9. ผูที่โฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมาย ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่ง

แสนบาท) รายละเอียดจะกลาวตอไป 

 

ปญหายาแผนโบราณท่ีพบในปจจุบนั 
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 แมวาจะมีกฎหมายและหนวยงานทีค่อยควบคุมการผลิตและการขายยาแผนโบราณเพื่อคุมครองให

ผูบริโภคปลอดภัยจากการใชยาแผนโบราณ แตก็ไมสามารถที่จะขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได ไมวาจะเปนการ

ลักลอบผลิตและขายยาแผนโบราณโดยไมไดขออนุญาตผลิตและขายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การขายยาแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียนหรือยาปลอม 

 

อันตรายจากการรับประทานยาแผนโบราณท่ีไมไดขึ้นทะเบียนหรือยาปลอม 

 ในปจจุบันพบวา มียาแผนโบราณทีไ่มไดขึน้ทะเบียนหรือยาปลอมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได 

เชน มีการปนเปอนของจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค หรือการนําสารเคมีทีไ่มปลอดภัยตอผูบริโภคมาใสในยาแผน

โบราณ เชน เมธิลแอลกอฮอล คลอโรฟอรม การใสยาแกปวด แผนปจจุบัน เชน อินโดเมทาซิน หรือแมแตการนํา

ยาเฟนิลบิวตาโวนและสเตียรอยด ซึ่งเปนยาควบคุมพิเศษ ซึ่งมีผลขางเคียงสูงผสมลงในยาแผนโบราณ เพือ่ให

เกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว แตจะทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค คือ ทําใหเกิดโรคกระดูกผุ โรคความดันโลหิต

สูง โรคเบาหวาน และโรคกระเพาะได เปนตน 

 

การเลือกซื้อยาแผนโบราณ 

 เพื่อความปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา     ขอแนะนํา

วิธีการเลือกซ้ือยาแผนโบราณ ดังนี้ 

1. ควรซ้ือยาแผนโบราณจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตและมีเลขทะเบียนตํารับยา 

2. ไมควรซื้อยาแผนโบราณจากรถเรขาย เพราะอาจไดรับยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต              ที่

ไมไดมาตรฐาน ซ่ึงอาจมีการปนเปอนของจุลินทรียในระหวางการผลิตอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได 

3. กอนซ้ือยาแผนโบราณ ควรตรวจดูฉลากยาทุกครั้งวามีขอความดังกลาวนี้หรือไม 

 ชือ่ยาเลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา ปริมาณของยาที่บรรจุเลขที่

หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 

 ช่ือผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยาวัน เดือน ป ที่ผลิตยา คําวา              “ยา

แผนโบราณ” ใหเห็นไดชัดเจน 

 คําวา “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็น

ไดชัดเจน ในกรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที่ คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยาสามัญประจํา

บาน คาํวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 

 

วิธสีงัเกตเลขทะเบยีนตาํรบัยาแผนโบราณ มีดังนี้ 

1. หากเปนยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศ จะขึ้นตนดวยอักษร G ตามดวยเลขลําดับที่

อนญุาต/ป พ.ศ. เชนเลขทะเบียน G20/42 

2. หากเปนยาแผนโบราณที่นําเขาจากตางประเทศ จะขึ้นตนดวยอักษร K ตามดวยเลขลําดับ

ที่อนุญาต/ป พ.ศ. เชนเลขทะเบียน D15/42 สําหรับการโฆษณายาทุกชนิดไมวาจะเปนยาแผนโบราณหรือแผน

ปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 88 โดยสรุปคือ หามโฆษณาโออวดสรรพคุณวา สามารถบําบัด 

บรรเทา รักษาหรือปองกันไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหาย นอกจากนี้ยังหามโฆษณาเปนเท็จหรือเกิดความจริง หาม

โฆษณาสรรพคุณยาวาสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตาม

มาตรา 77 ไดแก โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค          โรคเรื้อน โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด 
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ตับ มาม และไต (เวนแตจะเปนการโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลป ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว) ผูใดโฆษณา     ขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่แสน

บาท ดังนัน้ ถาผูบริโภคพบเห็นการโฆษณาโออวดดังกลาว สามารถแจงรองเรียนไดทีสํ่านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง  

การซ้ือยาแผนโบราณครั้งใดควรเลือกยาที่มีเลขทะเบียนตํารับยาและซ้ือจากรานที่มีใบอนุญาต

เทานั้น จึงจะปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ 

 

1.2 หลักและวิธีการใชยาสมุนไพร 

ในปจจุบันคาใชจายทางดานสุขภาพของคนไทยเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ในแตละปประเทศชาติตอง

เสียงบประมาณในการส่ังซ้ือยา และเวชภัณฑจากตางประเทศเปนจาํนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามหา

กลวิธีในการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการปองกัน สงเสริมสุขภาพและรักษาโรค สมุนไพรไทยและ

การแพทยแผนไทยนับเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนซ่ึงกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะเปนการใช

ทรัพยากรและภูมิปญญาไทยที่นอกจากมีความปลอดภัยแลวยังเปนการประหยัดเงินตราของประเทศอีกดวย 

สมุนไพรตามพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งยังไมไดผสม 

ปรุง หรือแปรสภาพ 

แตในทางการคาสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงสภาพไป เชน หัน่เปนชิน้ใหเล็กลง บดเปนผงให

ละเอียด นําผงที่บดมาอัดเปนเม็ดหรือนํามาใสแคปซูล 

ในปจจุบันไดมีการนําสมุนไพรมาใชอยางกวางขวาง เชน ใชเปนอาหาร อาหารเสริม 

เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องสําอาง สวนประกอบในเครื่องสําอาง ใชแตงกลิ่นและสีอาหาร ตลอดจน      ใชเปน

ยาฆาแมลง 

สวนของพืชท่ีนํามาใชเปนสมุนไพร 

สวนของพืชที่เรานํามาใชเปนยานั้นมีหลายสวนขึ้นอยูกับตัวยาวาใชสวนใดของพืช      ซึ่ง

สวนของพืชที่นํามาใชเปนสมุนไพร มีดังนี ้

1. ราก (Root) รากของพืชจะมี 2 แบบ คือ แบบทีมี่รากแกวและรากฝอย ซึ่งสามารถนํามาใช

ทําเปนยาไดทั้ง 2 แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ลําตน (Stem) สามารถแบงไดเปน 2 ชนดิ คอื 

ลําตนเหนือดิน (Aerial Stem) ไดแก พืชที่มีลําตนอยูเหนือดินทั้งหลาย มีทั้งตนใหญและตน

เล็ก อาจนําเปลือกหรือเนื้อไมมาทําเปนยาได 
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ลําตนใตดิน (Underground Stem) จะมีลักษณะคลายราก แตจะมีขนาดใหญ มีรูปรางตาง ๆ 

ซ่ึงเราเรียกสวนที่อยูใตดินวา “หัว” หรือ “เหงา” 

 

3. ใบ (Leaf)  ใบของพืชจะมีรูปรางแตกตางกันไป เชน รูปเรียวยาว รูปรี รูปไข รูปใบหอก 

รูปหัวใจ รูปไต รูปโล  เปนตน 

4. ดอก (Flower)  ดอกไมจะประกอบดวย กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรตัวผู และเกสรตัวเมีย ซ่ึง

จะตดิอยูบนฐานรองดอก 

5. ผล (Fruit)  อาจเรียกเปนผลหรือเปนฝกก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุนไพรไทยท่ีควรรูจัก 

สมุนไพรไทยที่จะกลาวในที่นี้จะกลาวเฉพาะช่ือของพืชที่สามารถนํามาใชเปนยาในการรักษา 

ปองกัน และเสริมสรางสุขภาพได ซึ่งสมุนไพรไทยนั้นมีจํานวนมากมายมหาศาล ตอไปนี้                 จะกลาว

เฉพาะที่เราไดพบเห็นกันอยูบอย ๆ บางครั้งอาจคิดไมถึงวาเปนสมุนไพร พอจะยกตัวอยางไดดังนี้ 

กระเทียม  หอม  กระชาย  กะเพรา  กระวานไทย  กานพลู  ขา ขิง  ขมิ้นชัน  ดีปลี  ตะไคร  

พริกไทย  มะละกอ  สับปะรด  กลวยน้ําวา  ขี ้เหล็ก  ฝกคูน  ชุมเห็ดเทศ  ชุมเห็ดไทย  มะขาม  มะขามเทศ  

มะขามปอม  หญาคา  หญาหนวดแมว  หญาปกกิ ่ง  วานหางจระเข  ใบบัวบก  ใบพลับพลึง  ใบแมงลัก  

เพชรสังฆาต  ฝรั่ง  ทับทิม  มังคุด  ฟาทะลายโจร  ยอ  ผักคราดหัวแหวน  บอระเพ็ด  ชิชาลาลี  ยานาง  กระเจี๊ยบ

แดง  ขลู  ออยแดง  มะกรูด  มะนาว  แวงเครือ  เพกา  มะแวง  ตนไพล  พลู  ชองระอา  หญาปลองทอง  วาน

มหากาฬ  ผักบุงทะเล  สาบเสือ  กะเม็ง  วานหางชาง  เหงือกปลาหมอ  ทองพันชั่ง  ประคําดีควาย  พญาไรใบ  

นอยหนา  สมปอย  เอ็นออน  วานชักมดลูก  หนมุานประสานกาย  วานน้าํ  แกนขนนุ  ชะลูด  เปราะหอม  วานนาง

คํา 

 

วิธีใชสมุนไพร 

สมุนไพรที่มีการนํามาใชในปจจุบันนี้มักนํามาปรุงเปนยาเพ่ือใชรักษา ปองกัน และสรางเสริม

สุขภาพ แตสวนมากจะเปนการรักษาโรค ที่พบมากมีดังนี้ 
 

1. ยาตม  อาจเปนสมุนไพรชนิดเดียวหรือหลาย ๆ ชนิดก็ไดที่นํามาตม เพ่ือใหสาระสําคัญที่

มีในสมุนไพรละลายออกมาในน้าํ วิธีเตรียมทําโดยนําสมุนไพรมาใสลงในหมอ ซึ่งอาจเปนหมอดินหรือหมอที่

เปนอะลูมิเนียม สเตนเลสก็ได แลวใสน้ําลงไปใหทวมสมุนไพร แลวจึงนําไปตั้งบนเตาไฟ ตมใหเดือดแลวเคี่ยวตอ 
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อีกเล็กนอย วิธีรับประทานใหรินน้ําสมุนไพรใสถวยหรือแกว หรือจะใชถวยหรือแกวตักเฉพาะน้ําขึ ้นมาใน

ปริมาณพอสมควร หรือศึกษาจากผูขายยาบอก ยาตมบางชนิดสามารถใชไดเกินกวา 1 ครั้ง ดวยการเติมน้ําลงไป

แลวนํามาตมแลวเคี่ยวอีกจนกวารสยาจะจืดจึงเลิกใช เรามักเรียกยานีว้า “ยาหมอ” จะมีรสชาติและกลิ่นทีไ่มนา

รับประทาน น้ําหนักของสมุนไพรที่นํามาตมนั้น           แตละชนิดมักจะช่ัง ซ่ึงมีหนวยน้ําหนักเปนบาท ตามรานที่

ขายจะมีเครือ่งช่ังชนดินี ้แตถาหมอทีจ่ายยา         ไมชัง่ก็จะใชวิธีกะปริมาณเอง ในการตมยานี้ถาเปนสมุนไพรสด

จะออกฤทธ์ิดีกวาสมุนไพรแหง แตตามรานขายยาสมุนไพรมักเปนสมุนไพรแหงเพราะจะเก็บไวไดนานกวา 

 

2. ยาผง  เปนสมุนไพรที่นํามาบดใหเปนผง ซึ่งตามรานขายขาสมุนไพรจะมีเครื่องบด โดย

คิดคาบดเพิ่มอีกเล็กนอย อาจเปนสมุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ไดที่นํามาบดใหเปนผง แลวนํามาใสกลอง 

ขวด หรือถุง วิธีรับประทานจะละลายในน้าํแลวใชดื่มก็ได หรือจะตักใสปากแลวดื่มน้ําตามใหละลายในปากได 

ปจจบุนัมีการนาํมาใสแคปซูล เพ่ือสะดวกในการรบัประทาน พกพา และจาํหนาย 

 

3. ยาชง  วิธีเตรียมจะงายและสะดวกกวายาตม มักมีกลิน่หอม เตรียมโดยหัน่เปนชิ้นเล็ก ๆ 

ตากหรืออบใหแหงแลวนํามาชงน้ําดื่มเหมือนกับการชงน้ําชา ปจจุบันมีสมุนไพรหลายอยางที่นํามาชงดื่ม มักเปน

สมุนไพรชนิดเดียว เชน ตะไคร หญาหนวดแมว ชาเขียวใบหมอน หญาปกกิ่ง เปนตน ในปจจุบันมีการนํา

สมุนไพรมาบดเปนผงแลวใสซองมีเชือกผูกติดซอง ใชชงในน้าํรอนบางชนิดมีการผสมน้าํตาลทรายแดงเพือ่ใหมี

รสชาติดีขึ้นแลวนํามาชงกับน้ํารอนดื่ม ซ่ึงทั้งสองรูปแบบนี้มีขายอยูทั่วไป 

 

 

4. ยาลูกกลอน  เปนการนํายาผงมาผสมกับน้ําหรือน้ําผึ้งแลวปนเปนลูกกลม ๆ เล็ก ๆ วิธี

รบัประทานโดยการนาํยาลูกกลอนใสปาก ดื่มน้ําตาม 

5. ยาเมด็  ปจจุบันมีการนํายาผงมาผสมน้ําหรือน้ําผึ้งแลวมาใสเครื่องอัดเปนเม็ด เครื่องมือนี้

หาซื้อไดงาย มีราคาไมแพง ใชมือกดได ไมตองใชเครื่องจักร ตามสถานที่ปรุงยาสมุนไพรหรือวัดที่มีการปรุงยา

สมุนไพรมักจะซ้ือเครื่องมือชนิดนี้มาใช 

6. ยาดองเหลา  ไดจากการนําสมุนไพรมาใสโหลแลวใสเหลาขาวลงไปใหทวมสมุนไพร 

ปดฝาทิ้งไวประมาณ 1-6 สัปดาห แลวรินเอาน้าํมาดืม่เปนยา ปจจุบันมีการจําหนายเปน         “ซุมยาดอง” ซึง่มีให

พบเห็นอยูบาง 

7. นาํมาใชสด ๆ  อาจนาํมาใชทาบาดแผล หรือใชทาแกพิษ เชน วานหางจระเข ผักบุงทะเล 

เปนตน  นํามาตําใหแหลกแลวพอติดไวที่แผล เชน หญาคา ใบชุมเห็ด เปนตน  นํามายางไฟแลวประคบ เชน ใบ

พลับพลึง เปนตน หรอืนาํมาใชเปนอาหาร เชน หอม กระเทยีม กลวยน้าํวา ขา ขงิ ใบบวับก เปนตน 
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เร่ืองที่  2  อนัตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
 

 อนัตรายจากยาแผนโบราณ 

จากปญหาของยาแผนโบราณในสังคมไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ไดมีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการแพรระบาดของยา

สมุนไพรที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ ซ่ึงเปนยาปลอมอยางสมํ่าเสมอ และจากผลการตรวจวิเคราะหยา

ปลอมเหลานั้น พบวา มีการปนเปอนของจุลินทรียทีก่อใหเกิดโรคหรือการลักลอบนําสารเคมีทีไ่มปลอดภัยตอ

ผูบริโภคมาใสในยาแผนโบราณ เชน เมธทิลแอลกอฮอล คลอโรฟอรม การใสยาแกปวดแผนปจจุบัน เชน อินโด

เมทาซิน หรือแมแตการลักลอบนํายาเฟนิลบิวตาโซน และสเตียรอยด ซึง่เปนยาควบคุมพิเศษทีมี่ผลขางเคียงตอ

รางกายสูง ผสมลงในยาแผนโบราณ เพือ่ใหเกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว ซึง่ลวนแตเปนอันตรายตอผูบริโภคได 

โดยเฉพาะสารสเตียรอยด มักจะพบเพรดนิโซโลนและเดกซามีธาโซน (Prednisolone) และ (Dexamethasone) ผสมอยู

ในสมุนไพรแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียน 

สารสเตียรอยดที่ผสมอยูในยาแผนโบราณกอใหเกิดอันตรายตอรางกายไดมากมาย เชน 

- ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาจถึงขั้นทําใหกระเพาะทะลุ ซึ่งพบในผูที่รับประทาน

ยากลุมนี้หลายรายที่กระเพาะอาหารทะลุ ทําใหหนามืด หมดสติ และอาจอันตรายถึงชีวิตได โดยเฉพาะในผูสูงอายุ 

หรือผูที่มีโรคประจําตัวอยูแลว 

- ทาํใหเกิดการบวม (ตึง) ที่ไมใชอวน 

- ทาํใหกระดกูผกุรอน และเปราะงาย นาํไปสูความทพุพลภาพได 

- ทําใหความดันโลหิตสูง และระดับน้ําตาลในเลือดสูงพบในบางรายที่สูงจนถึงขั้นเปน

อันตรายมาก 

- ทําใหภูมิคุมกันรางกายต่ํา มีโอกาสติดเชื้อไดงาย นําไปสูความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอาจ

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได 

บทกําหนดโทษตามกฎหมาย 



112 

 

บทกําหนดโทษตามกฎหมายสําหรับผูกระทําความผิดฝาฝนกฎหมายในเรื่องของยาแผน

โบราณ มีดังนี้ 

ฝาฝนกฎหมายบทกําหนดโทษ 

1.  ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณ โดยไมไดรับอนุญาตผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท) 

2. ผูผลิต ขาย หรือนําเขายาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยาจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม

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

3. ผูที่ผลิตยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 ปถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 

10,000 – 50,000 บาท (หนึ่งหม่ืนถึงหาหม่ืนบาท) 

4. ผูที่ขายยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 20 ป และปรับตั้งแต 2,000 

– 10,000 บาท (สองพันถึงหนึ่งหม่ืนบาท)  

5. ผูที่โฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมายตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน

บาท) 

หลีกเลี่ยงการซื้อยาแผนโบราณที่อาจนํามาซึ่งอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการใชยาแผน

โบราณ มีคาถาที่เปนขอหามซ่ึงทานควรทองจําไวใหขึ้นใจ 

1.  หามซ้ือยาแผนโบราณจากรถเรขายตามวัดหรือตามตลาดนัดโดยเด็ดขาด เพราะอาจไดรับ

ยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตที่ไมไดมาตรฐาน ไมไดรับอนุญาตใหผลิตยา ไมไดขอขึ้นทะเบียนตามตํารับยา เพราะยาอาจ

มีการปนเปอนของจุลินทรียในระหวางการผลิต หรือมีการลักลอบผสมยาแผนปจจุบัน อาทิ สารสเตียรอยด ฯลฯ 

เพ่ือเรงผลการรักษาใหเร็วขึ้น นํามาซ่ึงอันตรายตอผูบริโภคได 

2. หามซ้ือยาแผนโบราณตามคําโฆษณาชวนเช่ือวา ยาแผนโบราณนั้นสามารถรักษาโรคตาง 

ๆ ไดครอบจักรวาล เชน แกปวดเมื่อย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือโฆษณาวารักษา

โรคมะเร็ง โรคเอดสได เพราะลวนเปนการโฆษณาที่โออวดเกินจริง ไมไดรับอนุญาตใหทําการโฆษณา 

3. หามใชยาที่มีผูอ่ืนมาเชิญชวนใหลองใชโดยอางวาเขาเคยใชมาแลวไดผล อาการเจ็บปวย

หายทันที หรืออาการเจ็บปวยหายขาด 

 

เลือกซื้อยาแผนโบราณอยางไรจึงปลอดภัย 

หากทานมีอาการเจบ็ปวย และมีความจําเปนที่จะตองซ้ือยาแผนโบราณมาใชโปรด 

1. ซ้ือยาจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาเทานั้น 

2. สังเกตฉลากยาแผนโบราณที่ตองการซื้อ (จากรานขายยาที่มีใบอนุญาตขายยา)         ที่

ฉลากตองมีขอความสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

 -   ช่ือยา 

 -   เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา ซ่ึงก็คือเลขทะเบียนตํารับยานั่นเอง 

 - ปริมาณของยาที่บรรจ ุ

 - เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 

 - ช่ือผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 

 - วัน เดือน ป ที่ผลิตยา 
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 - คาํวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นชัดเจน 

 - คําวา “ยาใชภายนอก”  หรือ  “ยาใชเฉพาะที่”  แลวแตกรณีดวยอักษรสีแดง เห็นได

ชัดเจน ในกรณีทีเ่ปนยาใชภายนอก หรอืยาใชเฉพาะที่ 

 - คาํวา “ยาสามัญประจาํบาน”  ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน 

 - คาํวา “ยาสําหรับสัตว”  ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว 

อยางไรก็ตามในกรณีที่ฉลากบนภาชนะบรรจุยาแผนโบราณมีขนาดเล็กตั้งแต                     3 

ตารางนิว้ลงมาผูผลิตจะไดรับการยกเวนใหไมตองแสดงบางขอความที่กลาวขางตน อยางไรก็ตาม ฉลากยาแผน

โบราณอยางนอยจะตองแสดงขอความ ช่ือยา เลขทะเบียนตํารับยา วันเดือนปที่ผลิตใหผูบริโภครับทราบ 

 

วิธสีงัเกตเลขทะเบยีนตาํรบัยาแผนโบราณ มีดังนี ้

1. หากเปนยาแผนโบราณทีผ่ลิตในประเทศ จะขึ้นตนดวยอักษร G ตามดวยเลขลําดับที่

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

2. หากเปนยาแผนโบราณที่นําเขาจากตางประเทศ จะขึน้ตนดวยตัวอักษร K ตามดัวยเลข

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

3. หากเปนยาแผนโบราณที่แบงบรรจุ จะขึ้นตนดวยตัวอักษร H ตามดวยเลขลําดับ        ที่

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

 

พบปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับยาแผนโบราณติดตอท่ีใด 

1. พบยาแผนโบราณที่ไมมีเลขทะเบียนตํารับ 

2. พบการขายยาจากรถเรขาย การขายยาตามวัด แผงลอยและตลาดนัด และสงสัยวาเปนยา

ปลอม 

3. พบการโฆษณายาแผนโบราณที่โออวดสรรพคุณวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือ

ปองกันโรคไดอยางศักดิ์สิทธ์ิหรือหายขาด 

4. สงสัยเกี่ยวกับยาแผนโบราณทานสามารถติดตอไปไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก

แหง หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและโปรดอยาลืม....... ซ้ือยาแผนโบราณครั้งใดตองซ้ือจากรานขายยาที่มี

ใบอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบฉลากใหรอบคอบกอนซ้ือ วายานั้นมีเลขทะเบียนตํารับยาที่ถูกตอง 

 

 2.2 อันตรายจากการใชยาสมุนไพร 

การใชสมุนไพรเพื่อการบํารุงสุขภาพและรักษาโรคไดสืบทอดมาชานาน ปจจุบันไดรับความ

นิยมมากขึ้น และไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการศึกษาคนควาอยางจริงจัง เชน การ

สงเสริมใหใชยาสมุนไพรและการบริการทางการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทั่วไป 

ผลิตภัณฑสมุนไพรทัว่ไปจัดอยูในจําพวกอาหารหรือสวนประกอบอาหารที่ฉลาก           ไม

ตองระบุสรรพคุณทางการแพทยหรือขนาดรับประทาน ดังนั้น ผูใชผลิตภัณฑสมุนไพรสวนมากจึงตองศึกษาจาก

หนังสือหรือขอคําปรึกษาจากผูรูหรือแพทยทางเลือก เชน แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน เปนตน 

สําหรับสมุนไพรที่ใชเปนยาสวนมากจะทําในรูปชา สําหรับใชชงดื่ม ซึง่มักมีรสขม หรือมีรส

เฝอน ทัง้นีไ้มควรหลงเชื่อชาสมุนไพรรสดีที่มีขายทั่วไป เพราะมักมียาสมุนไพรผสมอยูนอยมาก นอกจากนี้ยา
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สมุนไพรที่อยูในรูปของยาชงดื่มแลว ยังมียาตม ยาดอง ยาผง ยาลูกกลอน และยาใชภายนอกดวย เปนยากพอก

หรือยาประคบ 

 

ขอควรระวังในการใชยาสมุนไพร 

1. พืชสมุนไพรหลายชนิดมีพิษโดยเฉพาะถาใชไมถูกสวน เชน ฟาทะลายโจร ควรใชสวน

ใบออน แตไมควรใชกานหรือลําตน เพราะมีสารไซยาไนตประกอบอยู ดังนัน้กอนใชยาสมุนไพรตองแนใจวามี

อะไรเปนสวนประกอบบาง 

2. กอนใชยาสมุนไพรกับเด็กและสตรีมีครรภ ตองปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง 

3. การรับประทานยาสมุนไพรควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทยแนะนํา 

หากใชในปริมาณที่เกินขนาดอาจเกิดผลขางเคียงที่เปนอันตรายมาก 

4. ตองสังเกตเสมอวา เมื่อใชแลวมีผลขางเคียงอะไรหรือไม หากมีอาการผิดปกติ เชน ผื่น

คนั เวียนศรีษะ หายใจไมสะดวก หรือมีอาการถายรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทยโดยเร็ว 

 

สรุป  ยาทุกประเภทมีทั้งคุณและโทษ การใชยาโดยขาดความรูความเขาใจหรือใช          ไมถูก

กับโรค ไมถูกวิธี นอกจากไมเกิดประโยชนในการรักษาแลว ยังอาจกอใหเกิดอันตรายได โดยเฉพาะยาแผน

โบราณและยาสมุนไพรที่มีขายอยูทั่วไป มีจํานวนไมมากนักที่ผานกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น การ

เลือกใชยาดังกลาวจงตองคัดเลือกยาทีไ่ดรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ตลอดจนตองทราบสรรพคุณและ

วิธีการใชที่ถูกกับสภาพและอาการเจ็บปวยของแตละบุคคล จึงจะเกิดประโยชนตอสุขภาพอยางแทจริง ทั้งนี้ กอน

ใชยาทุกประเภทควรคํานึงถึงหลักการใชยาทั่วไป โดยอานฉลากยาใหละเอียดและใชอยางระมัดระวัง ดังนี้ 

ถูกขนาด หมายถึง ใชยาในปริมาณที่ไดผลในการรักษา ไมใชในปริมาณที่มาก 

   หรือนอยเกินไป 

ถูกเวลา หมายถึง ใชยาใหถูกตองตามวิธีการใชที่ระบุในฉลากยา 

ถูกเวลา หมายถึง ใชยาใหถกูตองตามเวลาทีร่ะบใุนฉลาก เชน 

   -   ยากอนอาหาร ควรรับประทานกอนม้ืออาหารอยางนอย 

    ครึ่งช่ัวโมง 

   - ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารไปแลว 

     อยางนอย 15 นาที 

   - ยากอนอาหาร ควรปรับประทานหลังอาหารม้ือเย็น 

     ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 

ถูกโรค หมายถึง ใชยาใหถูกกับอาการเจ็บปวยหรือโรคที่เปน ซ่ึงจะตองไดรับ 

   การวินิจฉัยจากแพทยหรือผูรูเฉพาะดานอยางถูกตองเสียกอน 
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กิจกรรม  
ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลตํารับยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่มีในทองถ่ินอยางนอย 2 ชนิด  

  พรอมบอกสรรพคณุ วิธีการใช สวนประกอบสําคัญ และผลขางเคียงหรือขอควรระวังในการใช  

  ดังนี ้

   

  ยาแผนโบราณ 

• ช่ือยา 

• สรรพคุณ 

• สวนประกอบสําคัญ 

• วิธีการใช 

• ขอควรระวัง 

 

  ยาสมุนไพร 

• ช่ือยา 

• สรรพคุณ 

• สวนประกอบสําคัญ 

• วิธีการใช 

• ขอควรระวัง 
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บทที ่7 

การปองกันสารเสพติด 

 

 

 

สาระสําคญั 

ความรู ความเขาใจเกีย่วกับปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด ตลอดจน

ลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด และสามารถรูวิธีการปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงตอสารเสพติดได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    

เพื่อใหผูเรียนสามารถ 

5. อธิบายและบอกประเภทและอันตรายของสารเสพตดิได 

6. อธิบายและบอกลักษณะอาหารของผูติดสารเสพติดได 

7. อธิบายถึงวิธีการปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงตอสารเสพตดิได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

เรื่องที่ 1 ปญหา สาเหต ุประเภท และอันตรายของสารเสพตดิ 

เรื่องที่ 2 ลักษณะอาการของผูติดยาเสพติด 

เรื่องที่ 3 การปองกันและหลีกเล่ียงการตดิสารเสพติด 

 

 

เร่ืองที่ 1 ปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด 
สถานการณปจจุบันพบวา ภาวการณแพรระบาดของการใชสารเสพติดไดแพรระบาดเขาไปถึง

ทุกเพศทุกวัย ทุกกลุมอายุ สงผลกระทบตอสุขภาพพลานามัยของบุคคลกลุมนัน้ ๆ โดยเฉพาะการใชยาเสพติด

ในทางที่ผิดของกลุมเยาวชนที่กําลังศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษา หรือกลุมเยาวชนนอก

ระบบการศกึษา 

 สารเสพตดิ หมายถึง ยาเสพตดิ วัตถุออกฤทธ์ิ และสารระเหย 

ยาเสพติด ทีจ่ะกลาวในทีน่ี้คือ ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 

2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2530) ซ่ึงหมายถึงสารเคมีวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไม

วาจะรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน 

ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยาง

รุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลงกับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือให

ผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติด ใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ
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ดวย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตําราตาม

กฎหมายวาดวยยาทีม่ยีาเสพตดิใหโทษผสมอยู 

 

1.3 ประเภทของสารเสพติด 

ยาเสพติดใหโทษแบงได 5 ประเภท [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135        (พ.ศ. 

2539) เรื่องระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522] ดังนี ้

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

ใหโทษประเภทนี้ไมใชประโยชนทางการแพทย 

2. ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 เชน มอรฟน โคเคอีน เพทิดีน เมทาโดน และฝน ยาเสพติด

ใหโทษประเภทนี้มีประโยชนทางการแพทย แตก็มีโทษมาก ดังนั้นจึงตองใชภายใตความควบคุมของแพทย และ

ใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนเทานั้น 

3. ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 เปนยาสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตามทะเบียนตํารับ ที่ไดรับอนุญาต

จากกระทรวงสาธารณสุขแลว มีจาํหนายตามรานขายยา ไดแก ยาแกไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน หรือยาแกทองเสียที่มีตัว

ยาไดเฟนอกซิน เปนตน  ยาเสพตดิใหโทษประเภท 3 มีประโยชนทางการแพทย และ         มีโทษนอยกวายาเสพ

ติดใหโทษอ่ืน ๆ 

4. ยาเสพติดใหโทษประเภท 4  เปนน้ํายาเคมีที่นํามาใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 

1 ไดแก น้าํยาเคมี อาซิติกแอนไฮไดรด อาซิติลคลอไรด เอทิลิดีน ไดอาเซเตท สารเออรโกเมทรีน และคลอซูโดอีเฟด

รีน ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้สวนใหญไมมีการนํามาใชประโยชนในการบําบัดรักษาอาการของโรคแตอยางใด 

5. ยาเสพติดใหโทษประเภท 5  ไดแก พืชกัญชา พืชกระทอม พืชฝน และพืชเห็ดขีค้วาย ยา

เสพติดใหโทษประเภทนี้ไมมีประโยชนทางการแพทย 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ กําหนดบทลงโทษสําหรับผูทําการผลิต นําเขา สงออก 

จําหนาย มีไวครอบครอง และการเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1, 2, 3 และ 5 นอกจากนียั้งมีบทลงโทษสําหรับผู

ยุยง หรือสงเสริม หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวกในการที่ผูอื่นเสพยาเสพติดให

โทษ 

การเสพ หมายถึง การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีการใด ๆ เชน รับประทาน 

สูดดม ฉีด 

ผู ติดยาเสพติดใหโทษ ถาสมัครเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลที ่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนดเปนสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยา กอนที่ความผิดจะปรากฏและไดปฏิบัติครบถวน

ตามระเบยีบของสถานพยาบาลแลว กฎหมายจะเวนโทษสําหรบัการเสพยา 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือวัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หมายถึง “วัตถุที่ออกฤทธิ ์       ตอจิตและ

ประสาทที่เปนสิ่งธรรมชาติหรือไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท          ที่เปนวัตถุ

สงเคราะห ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

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

ระบุชือ่และจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิต์ามความในพระราชบัญญัติวัตถุทีอ่อกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 

2518]  ดังนี้ 
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1. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1  มีความรุนแรงในการออกฤทธิ์มาก ทําใหเกิดอาการ

ประสาทหลอน ไมมีประโยชนในการบําบัดรักษาอาการของโรค ไดแก ไซโลไซบัน และเมสคาลีน 

2. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เชน ยากระตุนระบบประสาท เชน อีเฟดรีน เฟเนทิลลีน เพ

โมลีน และยาสงบประสาท เชน ฟลูไนตราซีแพม มิดาโซแลม ไนตราซีแพม วัตถุประเภทนี้มีการนําไปใชในทาง

ที่ผิด เชน ใชเปนยาแกงวง ยาขยัน หรือเพ่ือใชมอมเมาผูอ่ืน 

3. วัตถุออกฤทธ์ิประเภท 3 ใชในรูปยารักษาอาการของโรค สวนใหญเปนยากด

ระบบประสาทสวนกลาง เชน เมโพรบาเมต อะโมบารบิตาล และยาแกปวด เพตาโซซีน การใชยาจําพวกนี้

จาํเปนตองอยูในความควบคมุดแูลของแพทย 

4. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ไดแก  ยาสงบประสาท/ยานอนหลับ ในกลุมของ            

บารบติเูรต เชน ฟโนบารบติาล และเบน็โซไดอาซีปนส เชน อัลปราโซแลม ไดอาซีแพม สวนใหญ               มีการ

นํามาใชอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อบําบัดรักษาอาการของโรค และการนํามาใชในทางที่ผิด การใชยาวัตถุออกฤทธิ์

ประเภทนี้ตองอยูภายใตการควบคุมของแพทยเชนเดียวกับการใชวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 3 

สารระเหย  ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 หมายถึง “สารเคมี หรือ

ผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย” 

สารระเหย เปนสารเคมี 14 ชนิด และผลิตภัณฑ 5 ชนิด [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) เรือ่งกําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ

ผลิตภัณฑเปนสารระเหย] 

สารเคมี 14 ชนิด ไดแก อาซีโทน เอทิลอาซีเตท โทลูอีน เซลโลโซลฟ ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ 5 ชนิด ไดแก ทินเนอร แลคเกอร กาวอินทรียสังเคราะห กาวอินทรียธรรมชาติ 

ลูกโปงวิทยาศาสตร 

 

การติดยากับการเสพยา 

องคการอนามัยโลกไดใหการนิยามของภาวะที่เก่ียวของกับยาเสพติดไว ดังนี้ 

1. การใชยาในทางทีผ่ดิ (Harmful use, abuse) หมายถึง การใชยาเสพตดิในลักษณะอันตรายตอ

สุขภาพ ทัง้ทางดานรางกายและดานจติใจ เชน ภาวะซึมเศราจากการดื่มสุราอยางหนัก 

2. การตดิสารเสพตดิ (Depenedence syndrome) หมายถึง ภาวะผดิปกตทิางดานปญญา ความคิด

อาน และระบบสรีระรางกายซ่ึงเกิดภายหลังจากการใชสารเสพติดซํ้า ๆ และมีอาการตาง ๆ ดังตอไปนี้รวมดวย 

1) มีความตองการอยางรุนแรงที่จะใชสารตัวนั้น ๆ 

2) มีความยากลําบากในการควบคมุการใชทัง้ปรมิาณและความถ่ี 

3) ยังคงใชสารนั้นตอไปทั้ง ๆ ที่รูวาจะเปนอันตรายตอรางกาย 

4) หมกมุนอยูกับการใชสารเสพติดมากกวาการทํากิจกรรมอ่ืนที่สําคัญกวา 

5) มีอาการดื้อยา คือ ตองเพ่ิมปริมาณการใช เพ่ือใหไดผลเทาเดิม 

6) เม่ือหยุดการใชยาจะเกิดอาการขาดยาหรอือยากยาทางรางกาย (Physical with) 
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1.4 สาเหตุของการติดสารเสพติด 

1. สาเหตุท่ีเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ 

1) อยากทดลอง  เกิดจากความอยากรูอยากเห็นซ่ึงเปนนิสัยของคนโดยทั่วไป และ

โดยที่ไมคิดวาตนจะติดสิ่งเสพติดนี้ได จึงทําการทดลองใชสิ่งเสพติดนั้น ในการทดลองใชครั้งแรก ๆ อาจมี

ความรูสึกดีหรือไมดีก็ตาม ถายังไมติดส่ิงเสพติดนั้นก็อาจประมาท ไปทดลองใชในส่ิงเสพติดนั้นอีก จนในทุกสุด

ก็ติดส่ิงเสพติดนั้น หรือถาไปทดลองใชส่ิงเสพติดบางชนิด เชน เฮโรอีน แมจะเสพเพียงครั้งเดียวก็อาจทําใหติดได 

2) ความคึกคะนอง  คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเกงเปนนิสัย 

โดยเฉพาะวัยรุนมักจะมีนิสัยดังกลาว คนพวกนี้อาจแสดงความเกงกลาของตน ในกลุมเพ่ือนโดยการแสดงการใช

สิง่เสพติดใหเพือ่นฝูงยอมรับวาตนเกง โดยมิไดคํานึงถึงผลเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึน้ภายหลังแตอยางไร 

ในที่สุดตนเองก็กลายเปนคนติดส่ิงเสพติดนั้น 

3) การชักชวนของคนอืน่  อาจเกิดจากการเชื่อตามคําชักชวนโฆษณาของผูขาย

สินคาที ่เปนสิ่งเสพติดบางชนิด เชน ยากระตุนประสาทตาง ๆ ยาขยัน ยามา ยาบา เปนตน โดยผูขายโฆษณา

สรรพคุณของส่ิงเสพติดนั้นวามีคุณภาพดีสารพัดอยางเชน ทําใหมีกําลังวังชา ทําใหมีจิตใจแจมใส ทําใหมีสุขภาพ

ดี ทําใหมีสติปญญาดี สามารถรักษาโรคไดบางชนิด เปนตน  ผูทีเ่ชื่อคําชักชวนโฆษณาดังกลาวจึงไปซื้อตามคํา

ชักชวนของเพ่ือนฝูง ซ่ึงโดยมากเปนพวกที่ติดส่ิงเสพติดนั้นอยูแลว ดวยความเกรงใจเพ่ือน หรือเช่ือเพ่ือน หรือ

ตองการแสดงวาตัวเปนพวกเดียวกับเพ่ือน จึงใชส่ิงเสพติดนั้น 

2. สาเหตุท่ีเกิดจากการถูกหลอกลวง 

ปจจุบันนี้มีผูขายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเครือ่งดืม่บางรายใชสิง่เสพติดผสมลง

ในสินคาที่ขาย เพ่ือใหผูซ้ือสินคานั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซ้ือไปรับประทานอีก         ซึ่งในกรณีนี้ ผู

ซ้ืออาหารนั้นมารับประทาน จะไมรูสึกวาตนเองเกิดการติดส่ิงเสพติดขึ้นแลว รูแตเพียงวาอยากรับประทานอาหาร 

ขนม หรือเครือ่งดื่มที่ซือ้จากรานนัน้ ๆ กวาจะทราบก็ตอเมื่อตนเองรูสึกผิดสังเกตตอความตองการ จะซื้ออาหาร

จากรานนั้นมารับประทาน หรือตอเม่ือมีอาการเสพติดรุนแรง และมีสุขภาพเส่ือมลง 

3. สาเหตุท่ีเกิดจากความเจ็บปวย 

1) คนที่มีอาการเจ็บปวยทางกายเกิดขึ้นเพราะสาเหตุตาง ๆ เชน ไดรับบาดเจ็บ

รุนแรง เปนแผลเรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยูเปนประจํา เปนโรคประจําตัวบางอยาง เปนตน  ทําใหไดรับทุกขทรมาน

นั้น ซ่ึงวิธีหนึ่งที่ทําไดงายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธ์ิระงับอาการเจ็บปวดนั้นได ซ่ึงไมใชเปนการรักษาที่เปน

ตนเหตุของความเจ็บปวย เพียงแตระงับอาการเจ็บปวดใหหมดไปหรือลดนอยลงไดช่ัวขณะ เม่ือฤทธ์ิยาหมดไปก็

จะกลับเจ็บปวดใหม ผูปวยก็จะใชยานั้นอีก เม่ือทําเชนนี้ไปนาน ๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้น 
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2) ผูทีมี่จิตใจไมเปนปกติ เชน มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิต มี

ความเศราสลด เสียใจ เปนตน ทําใหสภาวะจิตไมเปนปกติจนเกิดการปวยทางจิตขึน้ จึงพยายามหายาหรือสิง่เสพ

ติดที่มีฤทธ์ิสามารถคลายความเครียดจากทางจิตไดช่ัวขณะหนึ่งมารับประทาน แตไมไดรักษาที่ตนเหตุเม่ือยาหมด

ฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับมาเครียดอีก และผูปวยก็จะเสพสิง่เสพติด ถาทําเชนนีไ้ปเรื่อย ๆ ก็จะทําใหผูนั้นติดยาเสพติด

ในที่สุด 

3) การไปซื้อยามารับประทานเองโดยไมทราบสรรพคุณยาที่แทจริง ขนาดยาที่

ควรรับประทาน การรับประทานยาเกินจํานวนกวาที่แพทยไดสั่งไว การรับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด 

หรือรับประทานติดตอกันนาน ๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได หรือบางครั้งทําใหเกิดการเสพติดยานั้นได 
 

4. สาเหตุอื่น ๆ 

การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือเปนผูขายหรือผูผลิตเอง จึงทําใหมีโอกาส

ติดส่ิงเสพติดใหโทษนั้นมากกวาคนทั่วไป 

เมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่นองที่ติดสิ่งเสพติดอยู ผู นั ้นยอมไดเห็นวิธีการเสพของผูที ่อยู

ใกลชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ของเขาดวย และยังอาจไดรับคําแนะนําหรือชักชวนจากผูเสพดวย จึงมี

โอกาสติดได 

1) คนบางคนอยูในสภาพที่มีปญหา เชน วางงาน ยากจน คาใชจายเพ่ิมโดยมีรายได

ลดลง หรือคงที่ มีหนี้สินมาก ฯลฯ เม่ือแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ไมไดก็หันไปใชส่ิงเสพติดชวยผอนคลายความรูสึก

ในความทุกขยากตาง ๆ เหลานี้ แมจะรูวาเปนช่ัวครูช่ัวยามก็ตาม เชน กลุมใจที่เปนหนี้คนอ่ืนก็ไปกินเหลา หรือสูบ

กัญชาใหเมาเพ่ือที่จะไดลืมเรื่องหนี้สิน บางคนตองการรายไดเพ่ิมขึ้น โดยพยายามทํางานใหหนักและมากขึ้นทั้ง ๆ 

ทีร่างกายออนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุนประสาทเพื่อใหสามารถทํางานตอไปได เปนตน ถาทําอยูเปน

ประจําทําใหติดส่ิงเสพติดนั้นได 

2) การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผูที่ตนสนิทสนมรักใครหรือเพ่ือน จึงเห็นวาเปนส่ิง

นาลอง เปนส่ิงโกเก เปนส่ิงแสดงความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชส่ิงเสพติดนั้นจนติด 

3) คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือผิดหวัง

ในชีวิตสังคม เพ่ือเปนการประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใชส่ิงเสพติดจนติดทั้ง ๆ ที่ทราบวาเปนส่ิงไมดีก็ตาม 

 

1.5 อันตรายและโทษของสารเสพติด 

สารเสพติดใหโทษมีหลายชนิดไดแพรระบาดเขามาในประเทศไทย จะพบในหมูเด็กและ

เยาวชนเปนสวนมาก นับวาเปนเรื่องรายแรงเปนอันตรายตอผูเสพและประเทศชาติเปนอยางยิง่ ผูเรียนควรทราบ

อันตรายจากสารเสพติดในแตละชนิด ดังนี ้

1. ฝน (Opium)  ฝนจะมีฤทธ์ิกดประสาท ทําใหนอนหลับเคลิบเคล้ิม ผูที่ติดฝนจะมีความคิด

อานชาลง การทํางานของสมอง หัวใจ และการหายใจชาลง นอกจากนี ้ ยังพบวาฝ นทําให           ตับเสื่อม

สมรรถภาพปลายประสาทและกลามเนือ้หวัใจอักเสบ ระบบยอยอาหารเส่ือมสมรรถภาพ          เบือ่อาหาร ทองผูก 

ระบบโอรโมนเปลี่ยนแปลง ผูหญิงอาจเกิดการขาดประจําเดือน ผูชายอาจหมดสมรรถภาพทางเพศ และรางกาย

ทรุดโทรม 

อาการขาดยา  จะเริ่มหลังจากไดรับยาครั้งสุดทาย 4-10 ชั่วโมง แลวไมสามารถหายาเสพ

ไดอีก จะมีอาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธงาย ตื่นเตนตกใจงาย หาวนอนบอย ๆ น้ํามูก น้ําตา น้ําลาย และ
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เหงื่อออกมาก ขนลุก กลามเนื้อกระตุก ตัวสั่น มานตาขยาย ปวดหลังและขามาก      ปวดทอง อาเจียน ทองเดิน 

บางรายมีอาการรนุแรงถึงขนาดถายเปนเลือด ที่ภาษาชาวบานเรียกวา          “ลงแดง” ผูติดยาจะมีความตองการยา

อยางรุนแรงจนขาดเหตุผลที่ถูกตอง อาการขาดยานี้จะเพ่ิมขึ้นในระยะ 24 ชัว่โมงแรก และจะเกิดมากทีสุ่ดภายใน 

48-72 ช่ัวโมง หลังจากนัน้อาการจะคอย ๆ ลดลง 

2. มอรฟน (Morphine)  เปนแอลคาลอยดจากฝนดิบ มีฤทธ์ิทั้งกดและกระตุนระบบประสาท

สวนกลาง ทําใหศูนยประสาทรับความรูสึกชา อาการเจ็บปวดตาง ๆ หมดไป กลามเนื้อคลายตัว มีความรูสึกสบาย

หายกังวล นอกจากนี้ยังมีฤทธ์ิกดศูนยการไอทําใหระงับอาการไอ กดศูนยควบคุมการหายใจ ทําใหรางกายหายใจ

ชาลง เกิดอันตรายถึงแกชีวิตได สวนฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางจะทําใหคลื่นไส อาเจียน มานตาหรี่ 

บางรายมีอาการตืน่เตนดวย กระเพาะอาหารและลําไสทาํงานนอยลง       หรูดูตาง ๆ หดตวัเล็กลง จงึทาํใหมอีาการ

ทองผกูและปสสาวะลําบาก 

3. เฮโรอีน (Heroin) สกัดไดจากมอรฟนโดยกรรมวิธีทางเคมี ซ่ึงเกิดปฏิกิริยาระหวางอมรฟน

และน้ํายาอะซิติค แอนไฮไดรด เปนยาเสพติดที่ติดไดงายมาก เลิกไดยาก มีความแรงสูงกวามอรฟนประมาณ 5-8 

เทา แรงกวาฝน 80 เทา และถาทําใหบริสุทธิ์จะมีฤทธิ์แรงกวาฝนถึง 100 เทาตัว เฮโรอีนเปนยาเสพติดใหโทษที่

รายแรงที่สุด ใชไดทั้งวิธีสูบฉีดเขากลามเนื้อหรือเสนเลือดดํา ละลายไดดีในน้ํา เฮโรอีน มีฤทธิ์ทําใหงวงนอน 

งุนงง คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร รางกายผอมลงอยางรวดเร็ว ออนเพลีย ไมกระตือรือรน ไมอยากทํางาน 

หงดุหงดิ โกรธงาย มักกออาชญากรรมไดเสมอ มักตายดวยมีโรคแทรกซอน หรือใชยาเกินขนาด 

4. บารบิทูเรต (Barbiturates)  ยาที่จัดอยูในพวกสงบประสาทใชเปนยานอนหลับ ระงับความ

วิตกกังวล ระงับอาการชักหรือปองกันการชัก ที่ใชกันแพรหลายไดแก เซดคบารบิตาล        ออกฤทธ์ิกดสมอง ทํา

ใหสมองทาํงานนอยลง ใชยาเกินขนาดทาํใหมีฤทธิ์กดสมองอยางรุนแรง ถึงขนาดหมดความรูสึกและเสียชีวิต จะ

มีอาการมึนงงในคอหงุดหงิด เลื่อนลอย ขาดความรับผิดชอบ มีความกลาอยางบาบิ่น ชอบทะเลาะวิวาท กาวราว 

ทํารายตนเอง คลุมคลัง พูดไมชัด เดินโซเซคลายกับคนเมาสุรา ขาดความอาย อาทิ สามารถเปลื้องเสื้อผาเพื่อเตน

โชวได 

 

 

5. ยากลอมประสาท (Tranquilizers)  เปนยาที่มีฤทธิ์กดสมอง ทําใหจิตใจสงบหายกังวล แต

ฤทธิ์ไมรุนแรงถึงขั้นทําใหหมดสติหรือกดการหายใจ การใชยาเปนเวลานาน จะทําใหรางกายเกิดความตานทาน

ตอยาและเกิดการเสพติดไดและมีแนวโนมจะปวยดวยโรคความดันโลหิตต่ํา โรคกระเพาะลางเดนิอาหาร ฯลฯ 

6. แอมเฟตามีน (Amphetamine) มีช่ือที่บุคคลทั่วไปรูจัก คือ ยาบา หรือยาขยันเปนยาที่มีฤทธ์ิ

กระตุนประสาทสวนกลาง และระบบประสาทสวนปลาย ทาํใหมอีาการตื่นตัว หายงวง พูดมาก ทําใหหลอดเลือด

ตีบเล็กลง หัวใจเตนเร็วขึ้น ความดันเลือดสูง มือสั่นใจสั่น หลอดลมขยาย มานตาขยาย เหงื่อออกมาก ปากแหง 

เบือ่อาหาร ถาใชเกินขนาดจะทําใหเวียนศีรษะนอนไมหลับ ตัวสัน่ ตกใจงาย ประสาทตึงเครียด โกรธงาย จิตใจ

สับสน คลื่นไส อาเจียน ทองเดินและปวดทองอยางรุนแรง มีอาการชักหมดสติ และตายเนือ่งจากหลอดเลือดใน

สมองแตกหรือหัวใจวาย 

7. กัญชา (Cannabis) เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง ขึ้นไดงายในเขตรอน อาทิ ไทย อินเดีย เม็กซิโก 

ผลที่เกิดขึ้นตอรางกายจะปรากฏหลังจากสูบ 2-3 นาที หรือหลังจากรับประทานครึ่งถึง 1 ชั่วโมง ทําใหมีอาการ

ตื่นเตน ชางพูด หัวเราะสงเสียงดัง กลามเนื้อแขนขาออนเปลี้ยคลายคนเมาสุรา ถาไดรับในขนาดสูง ความรูสึกนึก
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คิดและการตัดสินใจเสียไป ความจําเส่ือม ประสาทหลอน หวาดระแวง ความคิดสับสน ไมสนใจส่ิงแวดลอม การ

สูบกัญชา ยังทําใหเกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหืดหลอดลม มะเร็ง     ที่ปอด บางรายมีอาการทองเดิน อาเจียน 

มือส่ันเปนตะคริว หลอดเลือดอุดตัน หัวใจเตนเร็ว ความรูสึกทางเพศลดลงหรือหมดไป และเปนหนทางนําไปสู

การเสพตดิยาชนดิอ่ืน ๆ ไดงาย 

8. ยาหลอนประสาท (Hallucinogen) เปนยาที่ทําใหประสาทการเรียนรูผิดไปจากธรรมดา ยา

ที่แพรหลายในปจจุบัน ไดแก แอลเอสดี ดีเอ็มที เอสทีพี เมสคาลีน เห็ดขี้ความ ตนลําโพง หัวใจเตนเร็วขึ้น ความ

ดันเลือดสูง มานตาขยาย มือเทาสั่น เหงื่อออกมากที่ฝามือ บางรายคลื่นไส อาเจียน สงผลตอจิตใจ คือ มีอารมณ

ออนไหวงาย ประสาทรับความรูสึกแปรรวน ไมสามารถควบคุมสติได ทายสุดผูเสพมักปวยเปนโรคจิต 

9. สารระเหย  สารระเหยจะถูกดูดซึมผานปอด เขาสูกระแสโลหิต แลวเขาสูเนื้อเยื่อตาง ๆ 

ของรางกาย เกิดพิษซ่ึงแบงไดเปน 2 ระยะ คือ 

พิษระยะเฉียบพลัน  ตอนแรกจะรูสึกเปนสุข ราเริง ควบคุมตัวเองไมได คลายกับคนเมา

สุรา ระคายเคอืงเย่ือบภุายในปากและจมูก น้าํลายไหลมาก ตอมามีฤทธ์ิกดทําใหงวงซึม หมดสติ ถาเสพในปริมาณ

มากจะไปกดศนูยหายใจทาํใหตายได 

พิษระยะเรื้อรัง  หากสูดดมสารระเหยเปนระยะเวลานานติดตอกัน จะเกิดอาการทาง

ระบบประสาท วิเวียนศีรษะ เดินโซเซ ความคิดสับสน หัวใจเตนผิดปกติ เกิดการอักเสบของหลอดลม ถายทอด

ทางพันธุกรรม เปนเหตุใหเด็กที่เกิดมามีความพิการได เซลลสมองจะถูกทําลายจนสมองฝอ จะเปนโรคสมอง

เส่ือมไปตลอดชีวิต 

10. ยามา  เปนช่ือที่ใชเรียกยาเสพติดที่มีสวนของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine) 

สารประเภทนี้แพรระบาดอยู 3 รูปแบบดวยกัน คือ 

1)  แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) 

2)  เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 

3)  เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine Hydrochloride) 

ซ่ึงจากผลการตรวจพิสจูนยาบาปจจุบันที่พบอยูในประเทศไทยมักพบวา เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอ

ไรดผสมอยู 

ยาบา จัดอยูในกลุมยาเสพติดทีอ่อกฤทธิ์กระตุนประสาท มีลักษณะเปนยาเม็ดกลมแบน

ขนาดเล็ก เสนผานศนูยกลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ําหนักเม็ดยาประมาณ 80-

100 มิลลิกรัม มีสีตางๆ กัน เชน สีสม สีน้าํตาลสีมวง สีเทา สีเหลือง และสีเขียว มีสัญลักษณที่ปรากฏบนเม็ดยา 

เชน ฬ, M, PG, WY สัญลักษณรูปดาว, รูปพระจันทรเสี้ยว, 99 หรือ อาจเปนลักษณะของเสนแบงครึง่เม็ด ซึ่ง

ลักษณะเหลานี้อาจปรากฏบนเม็ดยาดานหนึ่งหรือทั้งสองดานหรือ อาจเปนเม็ดเรียบทั้งสองดานก็ได 

 อาการผูเสพ 

  เม่ือเสพเขาสูรางกาย ในระยะแรกจะออกฤทธ์ิทําใหรางกายตื่นตัว หัวใจเตนเร็ว ความดัน

โลหิตสูงบ ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แตเมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติ ประสาทลาทําใหการ

ตัดสินใจชา และผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใชติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหสมองเสื่อม 

เกิดอาการประสาทหลอน เหน็ภาพลวงตา หวาดระแวงคลุมคล่ัง เสียสติ เปนบาอาจทํารายตนเองและผูอ่ืนได หรือ

ในกรณีที่ไดรับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการหายใจทําใหหมดสติ และถึงแกความ

ตายได 
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 อันตรายท่ีไดรับ 

   การเสพยาบากอใหเกิดผลรายหลายประการ ดงันี้ 

  1.  ผลตอจิตใจ เม่ือเสพยาบาเปนระยะเวลานานหรือใชเปนจํานวนมาก จะทําใหผูเสพมี

ความผิดปกติทางดานจิตใจกลายเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง สงผลใหมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เชน เกิด

อาการหวาดหวั่น หวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแลว อาการจะคงอยูตลอดไป แมในชวงเวลาที่

ไมไดเสพยาก็ตาม 

  2.  ผลตอระบบประสาท ในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหประสาทตึง

เครียด แตเมื่อหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทลา ทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ชา และผิดพลาด และหากใช

ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหสมองเสื่อม หรือกรณีที่ใชยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและ

ระบบการหายใจ ทาํใหหมดสตแิละถึงแกความตายได 

 

 

  3.  ผลตอพฤติกรรม ฤทธ์ิของยาจะกระตุนสมองสวนที่ควบคุมความกาวราว และความ

กระวนกระวานใจ ดังนั้นเมื่อเสพยาบาไปนานๆ จะกอใหเกิดพฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป คือ ผูเสพจะมีความ

กาวราวเพิ่มขึน้ และหากยังใชตอไปจะมีโอกาสเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงวาจะมีคนมาทํารายตนเอง จึง

ตองทํารานผูอ่ืนกอน 

                               

11.  ยาอี, ยาเลฟิ 

 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี (Ecstasy) เปนยาเสพติดกลุมเดียวกัน จะแตกตางกันบางในดาน

โครงสรางทางเคมี 

 ลักษณะของยาอี มีทั้งที่เปนแคปซูลและเปนเม็ดยาสีตางๆ แตที่พบในประเทศไทย สวน

ใหญมีลักษณะเปนเม็ดกลมแบน เสนผาศูนยกลาง 0.8-1.2 ซม. หนา 0.3-0.4 ซม. ผิวเรียบ และปรากฏสัญลักษณ

บนเม็ดยา เปนรปูตางๆ เชน กระตาย, คาวคาว, นก, ดวงอาทติย, PT ฯลฯ 

 เสพโดยการรับประทานเปนเม็ด จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยูใน

รางกายไดนานประมาณ 6-8 ซม. 

 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี เปนยาที่แพรระบาดในกลุมวัยรุนที่ชอบเที่ยวกลางคืน        ออก

ฤทธ์ิใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิก์ระตุนระบบประสาท ในระยะสัน้ๆ หลักจากนั้น จะออกฤทธิ์หลอกประสาท

อยางรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทําใหผูเสพรูสึกรอน เหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง การไดยินเสียง 

และการมองเห็นแสงสีตาง ๆ ผิดไป จากความเปนจริง เคลิบเคลิ้ม ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได อัน

เปนสาเหตุที่จะนําไปสูพฤติกรรมเสื่อมเสียตาง ๆ และจากการคนควาวิจัยของแพทย และนักวิทยาศาสตรหลาย

ทาน พบวา ยาชนิดนี้มีอันตรายรายแรง แมจะเสพเพียง 1-2 ครั้ง ก็สามารถทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย 

สงผลใหผู เสพมีโอกาสติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย และยังทําลายเซลลสมองสวนที่ทําหนาที ่สงสารซีโรโทนิน 

(Serotonin) ซ่ึงเปนสาระสําคัญในการควบคุมอารมณใหมีความสุข ซึ่งผลจากการทําลายดังกลาว จะทําใหผูเสพเขา

สูสภาวะของอารมณที่เศราหมองหดหูอยางมาก และมีแนวโนมการฆาตัวตายสูงกวาปกติ 

อาการผูเสพ 
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  เหงื ่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรู เ กิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Psychedelic) ทําใหการไดยินเสียงและการมองเห็นแสงสีตางๆ ผิดไปจากความเปนจริง 

เคลิบเคล้ิม ควบคุมอารมณไมได 

  อันตรายท่ีไดรับ   

  การเสพยาอี กอใหเกิดผลรายหลายประการดงันี้ 

 1.  ผลตออารมณ เมือ่เริม่เสพในระยะแรกยาอีจะออกฤทธิ์กระตุนประสาท         ใหผู

เสพรูสึกตื่นตัวตลอดเวลา ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได เปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรม      สําสอนทาง

เพศ 

 2.  ผลตอการรูสึก การรับรูจะเปล่ียนแปลงไปจากความเปนจริง 

 3.  ผลตอระบบประสาท ยาอีจะทําลายระบบประสาท ทําใหเซลลสมองสวนที่ทําหนาที่

หล่ังสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนสาระสําคัญในการควบคุมอารมณนั้น ทํางานผิดปกติกลาวคือ เมื่อยาอีเขาสู

สมองแลว จะทําใหเกิดการหลั่งสาร “ซีโรโทนิน” ออกมามากเกินกวาปกติ สงผลใหจิตใจสดชื่นเบิกบาน แตเมื่อ

ระยะเวลาผานไปสารดังกลาวจะลดนอยลง ทําใหเกิดอาการซึมเศราหดหูอยางมาก อาจกลายเปนโรคจิต ประเภท

ซึมเศรา (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยากฆาตัวตาย นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลดลง ยังทําใหธรรมชาติ

ของการหลับนอนผิดปกติ จํานวนเวลาของการหลับลดลง นอนหลับไมสนิท จึงเกิดอาการออนเพลียขาดสมาธิใน

การเรยีน และการทาํงานออนเพลียขาดสมาธิในการเรยีน และการทาํงาน 

  4.  ผลตอสภาวะการตายขณะเสพ มักเกิดเมื่อผูเสพสูญเสียเหงื่อมาก ทําใหเกิดสภาวะ

ขาดน้ําอยางฉับพลัน หรือกรณีที่เสพยาอีพรอมกับดืม่แอลกอฮอลเขาไปมาก หรือผูที่ปวยเปนโรคหัวใจ จะทําให

เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได 
 

สรปุ 

 สารเสพตดิมีหลายชนิด มีฤทธิ์รายแรงทําลายสุขภาพ มีผลตอระบบประสาทเปน    อยางมาก 

ผูเสพจะมีอาการในลักษณะที่ควบคุมตนเองไมคอยได เปนไปตามฤทธ์ิของยาเสพติดแตละชนิดเม่ือเสพติดตอกัน

ไประยะหนึ่ง จะทําใหมีความตองการโดยขาดไมได และจะมีความตองการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดรางกายจะทรุด

โทรมลงและเสียชีวิตในที่สุด ยาเสพติดเหลานี้ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน              ยากลอมประสาท กัญชา ยาอี ฯลฯ 

  ผูเรียนไมควรริลอง เพราะจะทําใหเกิดการเสพติดโดยงาย ทําใหเสียการเรียน เสียอนาคตใน

ที่สุด 

 

เร่ืองที่ 2 ลักษณะอาการของผูติดสารเสพตดิ 
 

ลักษณะการติดยาเสพติด 

ยาเสพติดบางชนิดกอใหเกิดการติดไดทั ้งทางรางกายและจิตใจ แตยาเสพติดบางชนิดก็

กอใหเกิดการติดทางดานจิตใจเพียงอยางเดียว 

ลักษณะทั่วไป 

1. ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรา น้ํามูกไหล น้ําตาไหล ริมฝปากเขียวคลํ้าแหง แตก (เสพ

โดยการสูบ) 
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2. เหงื่อออกมาก กล่ินตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกับความจริง 

3. บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มีรองรอยการเสพยาโดยการฉีดใหเห็น 

4. ทีท่องแขนมีรอยแผลเปนโดยกรดีดวยของมีคมตามขวาง (ตดิเหลาแหง ยากลอมประสาท 

ยาระงับประสาท) 

5. ใสแวนตากรอบแสงเขมเปนประจํา เพราะมานตาขยายและเพ่ือปดนัยนตาสีแดงกํ่า 

6. มักสวมเสื้อแขนยาวปกปดรอยฉีดยา โปรดหลีกใหพนจากบุคคลที่มีลักษณะดังกลาว 

ชีวิตจะสุขสันตตลอดกาล 

7. มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยานั้นตอไปอีกเรื่อย ๆ  

8. มีความโนมเอียงที่จะเพ่ิมปริมาณของส่ิงเสพติดใหมากขึ้นทุกขณะ 

9. ถาถึงเวลาที่เกิดความตองการแลวไมไดเสพจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาโดยแสดง

ออกมาในลักษณะอาการตาง ๆ เชน หาว อาเจียน น้ํามูกน้ําตาไหล ทุรนทุราย คลุมคลั่ง ขาดสติ โมโห ฉุนเฉียว 

ฯลฯ 

10. สิ่งเสพติดนั้นหากเสพอยูเสมอ ๆ และเปนเวลานานจะทําลายสุขภาพของผูเสพทั้งทาง

รางกายและจติใจ 

11. ทําใหรางกายซูบผอมมีโรคแทรกซอน และทําใหเกิดอาการทางโรคประสาทและจิตไม

ปกติ 

การตดิยาทางกาย 

เปนการติดยาเสพติดที่ผูเสพมีความตองการเสพอยางรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิตใจ เมื่อถึง

เวลาอยากเสพแลวไมไดเสพ จะเกิดอาการผิดปกติอยางมาก ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเรียกวา “อาการขาดยา” 

เชน การติดฝน มอรฟน เฮโรอีน เมื่อขาดยาจะมีการคลื่นไส อาเจียน หาว น้าํมูก         น้ําตาไหล นอนไมหลับ 

เจ็บปวดทั่วรางกาย เปนตน 

การตดิยาทางใจ 

เปนการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความตองการหรือเกิดการติดเปนนิสัย หากไมไดเสพ

รางกายก็จะไมเกิดอาการผดิปกติ หรือทุรนทุรายแตอยางใด จะมีบางก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิดหรือกระวนกระวาย 

วิธีสังเกตอาการผูติดยาเสพติด 

จะสังเกตวาผูใดใชหรือเสพยาเสพติด ใหสังเกตจากอาการและการเปล่ียนแปลงทั้งทางรางกาย

และจิตใจตอไปนี ้

1. การเปลีย่นแปลงทางรางกาย  จะสังเกตไดจาก 

- สุขภาพรางกายทรุดโทรม ซูบผอม ไมมีแรง ออนเพลีย 

- ริมฝปากเขียวคลํ้า แหง และตก 

- รางกายสกปรก เหงือ่ออกมาก กล่ินตวัแรงเพราะไมชอบอาบน้าํ 

- ผิวหนังหยาบกราน เปนแผลพุพอง อาจมีหนองหรือน้ําเหลือง คลายโรคผิวหนัง 

- มีรอยกรีดดวยของมีคม เปนรอยแผลเปนปรากฏที่บริเวณแขน และ/หรือทองแขน 

- ชอบใสเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแวนตาดาํเพ่ือปดบงัมานตาทีข่ยาย 

 

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิต  ความประพฤตแิละบคุลิกภาพ สังเกตไดจาก 
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- เปนคนเจาอารมณ หงุดหงิดงาย เอาแตใจตนเอง ขาดเหตุผล 

- ขาดความรับผิดชอบตอหนาที ่

- ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 

- พูดจากาวราว แมแตบดิามารดา คร ูอาจารย ของตนเอง 

- ชอบแยกตัวอยูคนเดียว ไมเขาหนาผูอ่ืน ทําตัวลึกลับ 

- ชอบเขาหองน้าํนาน ๆ 

- ใชเงินเปลืองผิดปกติ ทรัพยสินในบานสูญหายบอย 

- พบอุปกรณเก่ียวกับยาเสพตดิ เชน หลอดฉีดยา เขม็ฉีดยา กระดาษตะก่ัว 

- ม่ัวสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติด 

- ไมสนใจความเปนอยูของตนเอง แตงกายสกปรก ไมเรยีบรอย ไมคอยอาบน้าํ 

- ชอบออกนอกบานเสมอ ๆ และกลับบานผดิเวลา 

- ไมชอบทาํงาน เกียจคราน ชอบนอนตืน่สาย 

- อาการวิตกกังวล เศราซึม สีหนาหมองคลํ้า 

 

3. การสังเกตอาการขาดยา  ดังตอไปนี้ 

- น้าํมูกน้าํตาไหล หาวบอย 

- กระสับกระสาย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน เบื ่ออาหาร 

น้ําหนักลด อาจมีอุจาระเปนเลือด 

- ขนลุก เหงือ่ออกมากผดิปกติ 

- ปวดเม่ือยตามรางกาย ปวดเสียวในกระดูก 

- มานตาขยายโตขึ้น ตาพราไมสูแดด 

- มีการส่ัน ชัก เกร็ง ไขขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง 

- เปนตะคริว 

- นอนไมหลับ 

- เพอ คลุมคล่ัง อาละวาด ควบคุมตนเองไมได 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 3 การปองกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด 

การดําเนินงานปองกันสารเสพติด จําเปนตองสรางใหกลุมเปาหมายมี “ภูมิคุมกัน”          เกิด

ขึน้กับตัวเอง มีทักษะชีวิต (Life Skill) เพียงพอทีจ่ะไมใหตนเองตองติดยาเสพติดและสามารถ                เฝาระวัง

พฤติกรรมเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง เพ่ือปองกันมิใหบุคคลที่ตนรัก เพ่ือนสนิท ฯลฯ        ติดยาเสพติดได 

โดยสามารถดําเนินการไดดังนี ้

1. ปองกันตนเอง  ไมใชยาโดยมิไดรับคําแนะนําจากแพทย และจงอยาทดลองเสพยาเสพติด

ทุกชนดิโดยเฉพาะขาด เพราะตดิงายหายยาก 
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2. ปองกันครอบครัว  ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวหรือที่อยูรวมกันอยาให

เก่ียวของกับยาเสพตดิ ตองคอยอบรมส่ังสอนใหรูสกึโทษและภัยของยาเสพตดิ หากมี                     ผูเสพยาเสพติด

ในครอบครัว จงจัดการใหเขารักษาตัวทีโ่รงพยาบาล ใหหายเด็ดขาด การรักษาแตแรกเริม่ติดยาเสพติดมีโอกาส

หายไดเร็วกวาที่ปลอยไวนาน ๆ 

3. ปองกันเพื่อนบาน  โดยชวยชีแ้จงใหเพือ่นบานเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด โดยมิ

ใหเพ่ือนบานรูเทาไมถึงการณ ตองถูกหลอกลวง และหากพบวาเพ่ือนบานติดยาเสพติด จงชวยแนะนําใหไปรักษา

ตัวที่โรงพยาบาล 

4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ  เม่ือทราบวาบานใด ตําบลใด มียาเสพติดแพร

ระบาดขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจทุกแหงทุกทองที่ทราบ หรือที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ กรมตํารวจ 

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

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

 

การปองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติดในชุมชน มีแนวทางดังนี้ 

1. ปองกันตนเอง  ทําไดโดย 

 ศึกษาหาความรูเพ่ือใหรูเทาทันโทษพิษภัยของยาเสพติด 

 ไมทดลองใชยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเม่ือถูกชักชวน 

 ระมัดระวังเรื่องการใชยา เพราะยาบางชนิดอาจทําใหเสพติดได 

 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 เลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสรางสรรค 

 เมื่อมีปญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไขที่ไมของเกี่ยกับยาเสพติดหากแกไขไมไดควร

ปรึกษาผูใหญ 

2. ปองกันครอบครัว  ทําไดโดย 

 สรางความรัก ความอบอุนและความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง 

 ดูแลสมาชิกในครอบครัวไมใหของเก่ียวกับยาเสพติด 

 ใหกําลังใจและหาทางแกไข หากพบวาสมาชิกในครอบครวัตดิยาเสพตดิ 

3. ปองกันชุมชน  ทําไดโดย 

 ชวยชุมชนในการตอตานยาเสพตดิ 

 เม่ือทราบแหลงเสพ แหลงคา หรือผลิตยาเสพติด ควรแจงใหเจาหนาที่ทราบ      ทันทีที่ 

 -   สํานกังาน ป.ป.ส. โทร. 0-2245-9414 หรือ 0-2247-0901-19 ตอ 258  

  โทรสาร 0-2246-8526 

 - ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ โทร. 1688 

สรปุ  สารเสพติดไดแพรระบาดเขาไปถึงกลุมคนทุกกลุม สงผลกระทบตอสุขภาพของกลุมคน

เหลานั้น และมีผลตอประเทศชาติในที่สุด การดําเนินงานปองกันสารเสพติด จึงควรใหภูมิคุมกันแกกลุมเปาหมาย 

โดยมีหลักการ รูปแบบกิจกรรมเพ่ือปองกันสารเสพติดใหโทษที่ชัดเจน 
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กิจกรรมท่ี 1 ใหผูเรียนอธิบายตามประเด็นดังตอไปนี ้
 

1. ถาผูเรียนทราบแหลงซ้ือขายยาอี ยาบา ผูเรียนจะดําเนินการอยางไร 

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

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

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

2. ถามีเพ่ือนชักชวนไปเสพสารเสพติด ผูเรียนจะปฏิบัติอยางไร 

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

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

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

3. ผูเรียนมีวิธีชวยเหลืออยางไร เม่ือมีเพ่ือนสนิทติดสารเสพติด 

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 ใหผู เรียนเลาประสบการณการมีสวนรวมในการปองกันและแกปญหาสารเสพติดทัง้ใน

สถานศกึษา สถานทีท่าํงาน และในชุมชน 

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

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

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

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

อนัตรายจากการประกอบอาชีพ 

 

 

สาระสําคัญ 
          ความรู  ความเขาใจ เกีย่วกับอันตรายที ่อาจเกิดขึ ้นในการประกอบอาชีพตลอดจนวิธีการ

ปองกันแกไขและวิธีปฐมพยาบาลเม่ือเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. สามารถอธิบายถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางการ

ปองกันแกไขได 

 2. สามารถอธิบายถึงวิธีการปฐมพยาบาลเม่ือเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1  การปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ 

 เรื่องที่ 2  การปฐมพยาบาลเบือ้งตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 1  การปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ 
        สุขภาพกับการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกนัอยางมาก คอื 

 1.   การประกอบอาชีพทําใหเรามีความเปนอยูทีด่ีและในขณะเดียวกันการที่เราจะสามารถ

ประกอบอาชีพไดจําเปนตองมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ ทั้งสองส่ิงนี้ตองควบคูกันไปจึงจะทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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 2.   ความสัมพันธในทางลบ คือ การประกอบอาชีพสงผลเสียตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรคและ

อันตรายได ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองควบคุมและปองกันโรค รวมทั้งอันตรายจากการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ควร

ใหการศกึษาแกประชาชนใหประกอบอาชีพไดอยางปลอดภัย 

 

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ปจจัยท่ีสําคัญไดแก 

 1.   บุคคลผูปฏิบัติงานและควบคุมการทํางาน เปนผูควบคุม กําหนด และปฏิบัติการทําส่ิงตาง 

ๆ องคประกอบตาง ๆ ของบุคคลที่สงผลใหเกิดโรคหรืออันตรายจากการทํางาน ไดแก 

 1.1  สภาวะทางรางกายและจิตใจ รางกายและจิตใจออนแอทําใหเกิดโรคหรืออันตรายได 

 1.2  ลักษณะนิสัยการทํางาน ตองรักการทํางาน ละเอียด รอบคอบ จึงจะไมเกิดโรคหรือ

อันตราย 

 1.3  การขาดความรูความสามารถในการทํางานและประสบการณก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทํา

ใหเกิดโรค 

  2.   สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สถานทีท่าํงาน แสง เสียง ฯลฯ 

  3.   สารเคมี เปนส่ิงที่มีประโยชนและโทษในการประกอบอาชีพ 

  4.   เช้ือโรคและพิษของเช้ือโรค เม่ือเขาสูรางกายอาจเกิดอันตรายได 

  5.   เครื่องจักร เครื่องมือ และในการทํางาน หากใชอยางไมถูกตอง อาจเกิดอันตรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe  Conditions) 

 เครื่องจักร  :  ไมมีอุปกรณปองกันสวนที่เคล่ือนไหว หรือมีไมเพียงพอ 

 เครื่องมือ :  อุปกรณชํารุด เปนอันตราย 

 ส่ิงของ : วัสดุ  วางไมเปนระเบียบ 

 อาคาร : ส่ิงปลูกสรางไมม่ันคง 

 สารเคมี : วัตถุมีพิษไมมีที่เก็บโดยเฉพาะ 

 สภาพ ความรอน  ความเย็น  แสงสวาง  เสียงดงั  ฝุนละออง  ไอระเหย  ฯลฯ 

 

การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe  Acts) 

• เดินเครื่องจักรหรือทํางานที่ไมใชหนาที่ของตน หรือไมรูงาน 

• เดินเครื่องเร็วเกินควร 

• ถอดอุปกรณปองกันอันตรายออก 

• ใชเครื่องมือไมถูกวิธี  ไมเหมาะสม  หรือไมปลอดภัย 
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• ทาปฏิบัติงานไมเหมาะสม 

• ไมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

• ประมาท  มักงาย  หรอืหยอกลอกันในขณะทาํงาน 

• จงใจฝาฝนกฎระเบียบ 

• อ่ืน ๆ 

 

1.1  ความปลอดภัยท่ัวไปในบริเวณโรงงาน 

 ขอพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน 

1. หามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ยกเวนบริเวณที่อนุญาตใหสูบได 

2. หามทิ้งกนบุหรี่ลงบนพ้ืน ตองทิ้งลงในภาชนะที่จัดไวใหเทานั้น 

3. หามนําไมขีดไฟ หรือไฟแช็กชนิดจังหวะเดียวเขาไปในบริเวณที่หามสูบบุหรี ่

4. หามหุงตมอาหารในบริเวณที่หามสูบบุหรี่ 

5. หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปในบริเวณที่ผลิตสารเคมีอันตรายและคลังพัสด ุ

6. หามเก็บเสื้อผา รองเทา หมวก ถุงมือ และของใชสวนตัวอื่น ๆ ไวในที่ตามใจชอบ ให

จัดเก็บไวในตูที่จัดไวใหเทานั้น 

7. หามบวนน้ําลายลงบนพ้ืนโรงงาน หรือในบริเวณที่ทํางาน 

8. ใหทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่จัดไวไหเทานั้น 

   9. ควรรักษาความสะอาดของเครื่องใชประจําตัวอยางสมํ่าเสมอ 

 10. ตองสวมเส้ือผา รองเทาใหเรียบรอยตลอดเวลาที่ทํางานในโรงงาน และสวมหมวกพรอม

ทั้งอุปกรณปองกันอันตรายอ่ืน ๆ ที่จําเปนเม่ือทํางานในโรงงาน 

 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทันท ี

 12. หากรู สึกเจ็บปวยในเวลาทํางานใหรีบรายงานตอผู บังคับบัญชาเพื ่อจะไดทําการ

รกัษาพยาบาลทนัที 

 13. ใหเดินตามทางที่จัดไวในโรงงาน อยาว่ิงเม่ือไมมีเหตุจําเปน 

 14. จัดเก็บและเรียงสิ่งของใหเปนระเบียบ เพื่อใหมีทางเดินหรือทํางานไดสะดวกและ

ปลอดภัย 

 15. หามเลนเยาแหย หรือหยอกลอกันในบริเวณที่ทํางาน 

 16. หามฝกขับขี่ยานพาหนะในบริเวณโรงงาน 

 17. ตองเรียนรูถึงวิธีการดับเพลิงและการใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตาง ๆ 

 

 การใชและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณการทํางาน 

 1. ใหเก็บเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนที่เปนทางไมเกะกะ และ

เก็บรักษาใหอยูในสภาพที่ดี เม่ือจะใชหรือเตรียมจะใช ตองวางไวในที่ที่ไมเปนอันตรายแกบุคคลอ่ืน 

 2. ในขณะปฏิบัติงานบนทีสู่งหามวางเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นใดบนนั่งราน            แทน

บันได หรือที่สูง เวนแตจะไดมีที่เก็บไวไมใหตก 
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 3. เครือ่งมือไฟฟาชนิดมือถือหรือชนิดเคลื่อนยายได และไมมีฉนวนหุมสองชั้น จะตอง

ประกอบดวยสายไฟฟาชนิดสามสายและปล๊ักที่ตอไปยังสายดิน 

 4. ผู ปฏิบัติงานทุกคนเมื่อพบเห็นเครื ่องมือเครื ่องใช หรืออุปกรณซึ่งถาปลอยทิ้งไวอาจ

กอใหเกิดอันตราย หรือพบเห็นเครือ่งมืออุปกรณทีใ่ชปองกันอันตรายนั้นไมไดมาตรฐาน ใหแจงผูบังคับบัญชา

ทราบโดยทันที 

 5. ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง หามผูปฏิบัติงานใชเครื่องมือที่ชํารุดบกพรอง 

 

 การใชอุปกรณยกยายส่ิงของ 

 1. อุปกรณยกของจะตองไมบรรทุกน้ําหนักเกินกวามาตรฐานการใชงานที่กําหนดไว 

 2. ผู ปฏิบัติงานที ่ทํางานเกี ่ยวกับอุปกรณยกของจะตองสวมเครื ่องปองกันอันตรายที ่

เหมาะสมกับงาน เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย ฯลฯ 

 3. การทํางานเก่ียวกับอุปกรณยกของจําเปนที่จะตองมีการประสานงานกับเจาหนาที่คนอ่ืนที่

ทํางานอยูในบริเวณเดียวกัน 

 4. ผูใชปนจัน่ กวาน และเครน จะตองเปนผูที่มีหนาทีแ่ละไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา

แลวเทานั้น 

 5. กอนทําการใชป นจั ่น กวาน และเครนในแตละวัน ผู ใชจะตองตรวจสอบใหแนใจวา

ปนจัน่ กวาน และเครนอยูในสภาพทีเ่หมาะสมกับการใชงานและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เชน ตรวจหา

รอยราย รอยแตก การหลุดหลวมของนอตระบบไฮดรอลิกส ระบบควบคุมการทํางาน สมอเก่ียว           โซ และเชือก 

เปนตน 

 6. ผูใชปนจั่นจะตองไมยกของหนักขามศีรษะบุคคลอื่น นอกจากหัวหนางานจะสั่ง และ

ผูปฏิบัติงานที่ทํางานอยูใกล ๆ หรืออยูใตอุปกรณยกของนั้น จะตองระมัดระวังส่ิงของตกลงมาตลอดเวลา 

 7. ในขณะที่ปนจั่นหรือเครื่องยกอื่น ๆ กําลังยกของคางอยู ผูใชจะตองเอาใจใส            ไม

ปลอยปละละเลยปนจั่นหรือเครื่องยกเหลานั้น 

 8. ในการปฏิบัติงาน ผูใชปนจัน่หรือเครื่องยกอืน่ ๆ ตองดูสัญญาณจากพนักงานผูมีความรู

ความชํานาญ และมีหนาที่ในเรื่องนี้แตเพียงผูเดียวเทานั้น 

 9. เมื่อใชปนจั่น กวาน และเครนในบริเวณทีมี่สายไฟหรืออุปกรณไฟฟาทีมี่กระแสไฟฟา

ไหลผานอยู ผูใชจะตองไมนําสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น กวาน และเครนซึง่ไมมีเครือ่งปองกันเขาใกลสายไฟ

หรืออุปกรณไฟฟานอยกวาระยะที่กฎหมายกําหนดไว 

 10. สลิงที่ใชกับเครื่องยกตาง ๆ จะตองเปนชนิดที่ทําดวยลวด โซเหล็ก หรือเชือกมะนิลา 

 11. สลิงทุกเสนจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 8 เทาของส่ิงของที่จะ

ยก 

 12. กอนที่จะใชสลิง จะตองตรวจดูใหละเอียดถีถ่วนวาจะใชไดอยางปลอดภัยหรือไม หาม

ใชสลิงที่หงิกงอหรือมีเสนเกลียวขาดจนทําใหความแข็งแรงนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 11 

 13. เม่ือจะใชสลิงยกของที่มีขอบแข็งคม จะตองใชไมหรือส่ิงรองรับอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมรองกัน

ไวไมใหสลิงชํารุดเสียหาย 
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 การใชเครื่องกลึง 

 1. หามวางเครือ่งมือหรือวัตถุตาง ๆ ไวบนแทนเลือ่นของเครือ่งกลึง เวนแตเครือ่งมือ ที ่

จําเปนตองใชในงานที่กําลังทําอยูเทานั้น 

 2. จะตองจัดหาลัง ถังหรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมไวสําหรับใสเศษวัตถุ 

 3. ผู ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลจะตองสวมแวนตานิรภัย           เพื่อ

ปองกันอันตรายซึงอาจเกิดขึ้นกับดวงตา และตองใชแผนปดหนาอกที่ทําดวยผาที่มีสวนประกอบของใยสังเคราะห

นอยที่สุด เพ่ือปองกันเศษโลหะที่รอน ซ่ึงอาจจะกระเด็นถูกผิวหนัง หรือเส้ือผาที่สวมใส 

 4. หามวัดขนาดช้ินงานขณะที่เครื่องกลึงกําลังหมุน 

 5. หามใชมือไปจับเพ่ือดึงเศษโลหะออกจากช้ินงาน โดยเฉพาะขณะที่กําลังกลึงอยู 

 การใชเครื่องขัดหรือหินเจียร 

 1. จะตองติดตั้งเครื่องขัดหรือหินเจียรใหยึดแนนกับพ้ืนโตะหรือฐานอ่ืน ๆ ที่ม่ันคงแข็งแรง 

 2. จะตองมีฝาครอบเครื่องขัดเพือ่ปองกันไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากเศษโลหะที่

กระเดน็ออกมา 

 3. จะตองไมตั้งอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรารอบหมุนเร็วที่บริษัทผูผลิตกําหนดไว 

 4. จะตองปรับแผนรองขัด (Work  Rest) ใหพอเหมาะโดยใหหางจากจานขดัไมเกิน 1/8 นิ้ว 

 5. จานขัดที่สึกมากจนใชการไดไมดี จะตองเปล่ียนใหมทันท ี

 6. จานขัดที่ชํารุดจะตองทิ้งไป อยานํากลับมาใชอีก 

 7. ผู ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานกับเครื ่องขัดจะตองสวมแวนนิรภัยเพื่อปองกันอันตราย อัน

อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตา และสวมเครือ่งกรองอากาศหายใจปองกันอันตรายจากฝุนทีอ่าจจะเกิดกับระบบหายใจ 

และสวมถุงมือปองกันเศษโลหะ 

 

 การใชเครื่องตัด 

 1. ในการทํางานกับเครื่องตัด ผูปฏิบัติงานจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน 

เครื่องปองกันดวงตา ถุงมือ รองเทา ผาหรือหนังกันเศษโลหะ 

 2. เครื่องตัดจะตองมีเครื่องปองกันอันตรายประจําเครื่อง เชน แผนใสนิรภัยปองกันเศษ

ช้ินงานกระเด็นเขาตา หรือมีฝาครอบวงลอ 

 3. ในหองปฏิบัติงานจะตองมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อกําจัดฝุนโลหะ           ที่

เกิดขึ้น ถาไมมีระบบระบายอากาศ จะตองใหผู ปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันฝุนตลอดระยะเวลา          ที่

ปฏิบัติงานกับเครื่องตัดดังกลาว 

 

 การใชเครื่องปมโลหะ 

 1. ควรใชเครื่องปมทีอ่ยูในสภาพทีปลอดภัยตอการใชงาน หรือมีการติดตัง้อุปกรณปองกัน

อันตรายแลวเทานั้น 

 2. ถาตองปมงานช้ินเล็กหรืองานที่คอนขางยุงยาก ควรใชเครื่องมือชวยจับช้ินงาน 

 3. เม่ือตองการติดตั้ง เคล่ือนยาย และปรับแตงแมพิมพ ควรใชบล็อกนิรภัยทุกครั้ง 
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 4. การติดตั้ง เคลื่อนยาย หรือปรับแตงแมพิมพ ตองกระทําโดยบุคคลที่ไดรับการฝกอบรม

แลวเทานั้น 

 

 การใชเครื่องจักรท่ัวไป 

 1. ขจัดสวนที่เปนอันตรายทุกสวนของเครื่องจักรใหหมดไป (อาจใชหุนยนตชวยทํางานใน

จุดที่มีอันตราย เปนตน) หรือทําการปองกันสวนที่มีอันตรายนั้น เชน ติดตัง้ที่ปองกัน หรือ      ฝาครอบ หรือใช

เครื่องจักรอัตโนมัติ 

 2. ทํางานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

 3. สวมใสเส้ือผาที่รัดกุม อยาสวมเส้ือปลอยชายหรือแขนหลุดลุย 

 4. สวมใสเครื่องปองกันและใชเครือ่งมือทีถู่กตองและเหมาะสมกับงานทีท่ํา และตองระวัง

ในการใชถงุมือ เพราะถุงมือบางอยางอาจจะไมเหมาะกับงานบางอยาง 

 5. ในการตรวจสอบ ซอมแซม และทําความสะอาดเครื่องจักรนั้น จะตองหยุดเครื่องจักรให

เรียบรอยและมีเครื่องหมายช้ีบอกหรือติดปายแขวนวา “หามเดินเครื่อง” 

 6. ใหตรวจตราเครื่องจักรกอนเดินเครื่องและตรวจสอบเปนระยะ ๆ และระวังอันตรายขณะ

ตรวจตราเครื่องจักรและกอนเริ่มเดินเครื่อง 

 7. เมือ่จะตองทํางานรวมกัน จะตองแนใจวาทุกคนเขาใจในสัญญาณเพือ่การสือ่สารตาง ๆ 

อยางชัดเจนและถูกตองตรงกัน 

 8. อยาเขาไปในสวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักร หรือสวนที่ทํางานเคล่ือนไหวตลอดเวลา

ถาจําเปนตองเขาไปในบริเวณนั้น ตองแนใจวาเครื่องจักรไดหยุดเดินเครื่องแลว 

 

 การใชเครื่องมือ 

 1. เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ทํา 

 2. รักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ โดยตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้ง 

 3. ซอมแซมหรือหาเครื่องมือใหมทดแทนเครื่องมือที่ชํารุดหรือแตกหักโดยทันท ี

 4. ลางน้ํามันจากเครื่องมือหรือช้ินงาน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุจาการล่ืนไถล 

 5. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเครื่องมือ 

 6. จับหรือถือเครื่องมือใหกระชับ การจับแบบหลวม ๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

 7. อยาเริ่มงานโดยไมตรวจสอบสภาพตาง ๆ โดยรอบหรือบริเวณพ้ืนที่ที่ทํางานกอน 

 

 การใชสายพานลําเลียง 

 1. สายพานลําเลียงตองมีสวิตซหยุดฉุกเฉิน และตองตรวจสอบใหรูจุดที่ติดตั้งสวิตซฉุกเฉิน

กอนที่จะเริ่มใชสายพานลําเลียง 

 2. มีอุปกรณครอบหรือบังสวนที่หมุนไดของสายพาน เชน ลูกกล้ิง มูเล ฯลฯ 

 3. ถาของที่ลําเลียงมีโอกาสตกลงมาได ตองมีสวนปดหรือครอบปองกัน 

 4. อยากาวหรอืกระโดดขามสายพานลําเลียงขณะทาํงาน 
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 5. เม่ือจําเปนตองซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงเพราะมีการทํางานผิดพลาด           ตอง

ปดสวิตซทํางานกอนที่จะซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงนั้น 

 

การเช่ือมโลหะ 

 1. ขณะทําการเชื่อมดวยไฟฟาภายในอาคาร จะตองใชฉากกั้นกําบังเพื่อเปนเครื่องปองกัน

อันตรายแกผูปฏิบัติงานคนอ่ืน หรือผูที่อยูใกลเคียง 

 2. ขณะทําการเชื่อมหรือการตัดดวยกาซหรือไฟฟา ผู เชือ่มหรือตัดจะตองใชเครื ่องกําลัง

หนาที่เหมาะสม มีเลนสปองกันนัยนตาตามประเภทของการเช่ือมหรือการตัดนั้น และตองสวม       ถุงมือหนังดวย 

 3. จะตองมีเครื่องดับเพลิงประจําพ้ืนที่ และพรอมที่จะใชไดเสมอในกรณีเกิด        เพลิงไหม 

 4. เม่ือจะใชเครื่องเช่ือมไฟฟา ผูทําการเช่ือมจะตองม่ันใจวาตนไมไดสัมผัสกับพ้ืนที่เปยกช้ืน 

 5. หามสวมถุงมือที่เปยกน้ํามันหรือจาระบีหยิบจับเครื่องเช่ือม 

 6. ถังออกซิเจนและอะเซทิลีนจะตองมีการยึดใหแนน เพ่ือปองกันการลม และจะตองไมวาง

ทออะเซทิลีนนอนราบกับพ้ืนเปนอันขาด 

 7. ใหใชไกบังคับแรงเคลื่อน (Pressure  Regulator) บังคับใหออกซิเจนและอะเซทิลีนไหลไป

ยังไฟเช่ือมอยางสมํ่าเสมอ 

 8. ในขณะทําการเปดล้ินถังออกซิเจน หามผูปฏิบัติงานคนหนึ่งคนใดยืนอยูหนาเครื่องบังคับ

ออกซิเจน 

 9. หามทําการเช่ือม ตัดหรือบัดกรีใกลตัวถังหรือที่ตัวถัง หรือภาชนะอ่ืน ที่เคยใสวัตถุติดไฟ

หรือวัตถุที่เกิดระเบิดได จนกวาจะไดทําการระบายอากาศ หรือลางถังหรือภาชนะเหลานั้นใหสะอาดแลว 

 10. เมื่อทําการเชื่อมหรือเผาหรือใหความรอนกับตะกั่ว แคดเมียม วัตถุอาบสังกะสี หรือวัตถุ

อ่ืนใด รวมทั้งสารที่ใชชวยในการเช่ือม จนทําใหเกิดควันขึ้น จะตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ 

ทีด่ีพอ เพือ่ปองกันมิใหผูปฏิบัติงานสูดควันพิษที่เปนอันตรายเขาไป ถาหากไมสามารถทําการระบายอากาศได 

จะตองสวมหนากากหรือเครื่องชวยหายใจที่ไดรับการรับรองแลวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 11. เม่ือทําการเช่ือมในสถานที่อับอากาศจะตองมีการระบายอากาศออกอยางมีประสิทธิภาพ 

 12. การเก็บรักษาถังออกซิเจนและถังอะเซทิลีนเปนจํานวนมาก จะตองแยกเก็บไว    คนละ

แหง 

 13. การเชื่อมดวยไฟฟาหรือกาซใกลกับแบตเตอรี่ ตองยกแบตเตอรี่ใหพนจากบริเวณการ

เช่ือม 

 

การพนสี 

 1. ดวงโคม พัดลมดูดอากาศและสายไฟในหองพนสี จะตองใชชนิดทีมี่ความทนทานตอไอ

ระเหยของสีไดดี 

 2. สวิตซดวงโคม เตาเสียบ หรืออุปกรณอืน่ ๆ ที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ จะตอง       ไม

ติดตั้งไวภายในหองพนสี 

 3. หามสูบบุหรี่ จุดไฟหรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองพนสี 
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 4. ในขณะทําการพนสีในหองพนสี ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองสวมหนากาก หมวก เส้ือแขน

ยาวไมพบัแขน ถุงมือ กางเกงขายาว และรองเทาหุมสน 

 5. ขณะที่กําลังทําการพนสี ทุกคนที่อยูในหองพนสีจะตองสวมหนากากแบบที่มีเครื่องกรอง 

หรือใชผาปดปากและจมูก 

 

การทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 

 1. หามสูบบุหรี่ จุดไฟ หรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองอัดแบตเตอรี่ หรือในหองเก็บ

แบตเตอรี่ เพ่ือปองกันการระเบิดของกาซไฮโดรเจน 

 2. เมือ่จะปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับน้ํากรด  ผูปฏิบัติงานจะตองสวมถุงมือยาง แวนตานิรภัย 

และผากันเปอนทําดวยยาง 

 3. ในกรณีที่น้ํากรดหกหรือกระเด็นถูกสวนหนึ่งสวนใดของรางกายใหใชน้ําสะอาดลางออก

ทันที แลวรีบไปพบแพทย 

 4. กอนทําการตอหรือปลดสายขั้วแบตเตอรี่ ตองแนใจวาไดตัดวงจรไฟฟาแลว 

 5. ในการยกหรือเคลื่อนยายแบตเตอรี ่หรือกลองบรรจุแบตเตอรี ่หามเอียงหรือตะแคง

แบตเตอรี่ เพ่ือปองกันการหกหรือกระเด็นของน้ํากรด 

 6. ขั้วของแบตเตอรี่ขนาดใหญควรปดก้ันดวยฉนวน เพ่ือปองกันการลัดวงจร 

 7. ในการเคลื่อนยายแบตเตอรี่ตองระมัดระวังไมใหแบตเตอรี่กระทบซึ่งกันและกัน หรือ

กระแทกกับส่ิงอ่ืนที่อาจจะทําใหแตกหรือราวได  และหามวางแบตเตอรี่ซอนกันโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

การใชเครื่องปองกันนัยนตาและห ู

 1. เม่ือปฏิบัติงานในสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายกับนัยนตา  จะตองสวมเครื่องปองกันนัยนตา

ชนิดที่ไดมาตรฐาน 

 2. ผู ปฏิบัติงานทีท่ํางานเกี ่ยวกับการติดตั ้งหรือซอมบํารุง และลักษณะงานเปนงานที ่

กอใหเกิดประกายไฟฟา  เศษวัตถุกระจาย  จะตองสวมแวนนิรภัยปองกันนัยนตา 

 3. การปฏิบัติงานในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ จนเปนอันตรายตอระบบการไดยินของผูปฏิบัติงาน  

จะตองกําหนดใหผูปฏิบัติงานทุกคนใชเครื่องปองกันอันตรายตอหูชนิดเสียบหรือชนิดครอบดวย 

  

1.2  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 

 กฎขอบังคับท่ัวไป 

 1. พนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับการซอม  ตอเติม  ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตองสวมเสื้อผา       ที่

แหงและสวมรองเทาพ้ืนยาง  พรอมทั้งตัดกระแสไฟฟาที่มายังจุดที่ทํางานตลอดระยะเวลาที่ทํางานเก่ียวกับไฟฟา 

 2. เครื่องมือที่ใชกับงานไฟฟาชนิดใชมือจับ  ตองมีฉนวนซ่ึงอยูในสภาพดีหุมที่ดามจับ 
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 3. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบ  ซอมแซม หรือติดตั้งไฟฟาที่เก่ียวกับการผลิต  ตอง

ตัดสวิตซตัวที่เก่ียวของ  พรอมล็อกกุญแจปองกันการสับสวิตซ 

 

อุปกรณและเครื่องจักรไฟฟา 

 1. มอเตอรที่ใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดกันระเบิด 

 2. หลอดไฟฟาหรือโคมไฟ  ซ่ึงใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ  ตองเปนชนิดทีมี่ฝาครอบมิดชิด  

และมีตะแกรงโลหะหุมรอบนอกอีกช้ันหนึ่ง 

 3. สวิตซไฟฟาในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดที่มีกลองโลหะหุมมิดชิด  และเตาเสียบ

ที่ใชตองเปนชนิดที่มีฝาปด 

 4. การติดตั้งสวิตซทุกตัวตองเลือกชนิดที่มีอัตราทนกระแสสูงพอที่จะใชกับกระแสสูงสุดใน

วงจรที่ใชนั้นได 

 5. การติดตั้งแผงสวิตซตองมีตูปดมิดชิด  และตองตัง้หางจากเครื่องจักรพอสมควร  สวนที่

เปนโลหะของแผงสวิตซตองตอลงดิน 

 6. เมื่อใชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดพรอมกันในวงจรแตละวงจร  จะตองมีกระแสไฟฟาไมเกิน

ขนาดของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใชกับไฟฟาของวงจรนั้น 

 7. การติดตั้งซอมแซม  หรือแกไขดัดแปลงหมอแปลงไฟฟา  ซึ่งแปลงไฟจากไฟฟาแรงสูง

ตั้งแต 12,000 โวลตขึ้นไป  ตองติดตอขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของการไฟฟาเสียกอน 

 8. ตองมีการตรวจสอบ  และทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใช

งานไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ 

 9. หามพนักงานทํางานเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาที่มีความดันตั้งแต 380 โวลตขึ้นไปกอน

ไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายซอมบํารุง 

 10. การซอมแซม  ดัดแปลง  หรือแกไขอุปกรณและเครื่องจักรไฟฟาเปนหนาที่ของพนักงาน

หนวยซอมบํารุงเทานั้น 

 

วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต 

 1. ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับไฟฟา  ตองมีความรูเก่ียวกับไฟฟา 

 2. เม่ือพบส่ิงผิดปกติตาง ๆ เกิดขึ้นกับสายไฟ  ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที 

 3. ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับไฟฟา  ตองใชผูชํานาญงานเทานั้น 

 4. ตองปดตูสวิตซไฟฟาเสมอ  และจะตองไมมีส่ิงกีดขวางวางอยูบริเวณรูไฟฟา 

 5. ตองติดตั้งสายดินเสมอ 

 6. ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟฟาดดู  ไฟฟารัว่  กอนใชอปุกรณไฟฟานัน้ ๆ เสมอ 

 7. การเปดหรือปดระบบไฟฟา  ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว 

 8. เม่ือเลิกใชอุปกรณไฟฟาแลวใหเก็บเขาที่เสมอ 

 9. ถาตองทาํงานอยูใกลระบบไฟฟา  เชน  มีสายไฟฟาอยูเหนือศีรษะตองระมัดระวังอยาไป

สัมผสัถูกสายไฟฟาดงักลาว 

 10. หามทํางานโดยไมสวมชุดปองกันไฟฟาดูดโดยเด็ดขาด 
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1.3  ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตราย 

 วัตถุอันตราย 

 วัตถุอันตราย  หมายถึง  วัตถุที่สามารถลุกไหมได  ติดไฟได  และระเบิดได  วัตถุอันตรายตาง 

ๆ เหลานี้  มักจะมีกฎหมายควบคุมเปนพิเศษ  และมีขอบังคับเพ่ือใหทํางานไดโดยปราศจากอุบัติเหตุ 

  

 

 

 

วัตถุอันตราย   แบงออกไดเปน 

 1.   สารระเบดิได 

  สารเหลานี้จะลุกติดไฟไดงายและระเบิดขึ้นเมื่อมีความรอน  มีการกระแทกหรือมีการ

เสียดสี  สารระเบิดไดมีช่ือเรียกแตกตางกันไป  ผูที่ทํางานกับสารเหลานี้ควรจะจดจําช่ือสารเหลานี้ใหไดและมีการ

ติดปายวาเปนสารอันตราย  หรือวัตถุอันตราย  นอกจากนี้ยังควรรูถึงวิธีการใชสารเหลานี้อยางถูกตองดวย 

 

 2.   สารลุกไหมได 

  สารลุกไหมได  เชน  สารฟอสฟอรัสแดงและสารฟอสฟอรัสเหลืองสามารถลุกติดไฟได

เองเมื่อสัมผัสกับอากาศ  ตัวอยางสารลุกไหมได  เชน  พวกคารไบด  และสารประกอบโลหะของโซเดียม  ซึ่งจะ

ลุกติดไฟไดเม่ือสัมผัสกับน้ํา 

 

 3.   สารไวไฟ 

  กาซไวไฟ  เชน  กาซถานหนิ  กาซอะเซทลิีน  กาซโพรเพน ฯลฯ  กาซเหลานี้มีคุณสมบัติ

ไวไฟและยังสามารถระเบิดไดอีกดวยหากกาซเหลานี ้ผสมอยูในอากาศในสัดสวนทีพ่อเหมาะ  นอกจากนี ้

สารละลายไวไฟตาง ๆ เชน  น้าํมัน  ทนิเนอร  ก็ยงัมีคณุสมบัติไวไฟและยังสามารถระเบิดอยางรุนแรงไดอีกดวย 

  สารเหลานี้จะกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงายคามีการเคล่ือนยายผิดวิธี  ดังนั้นผูที่ทําการขนยาย

จะตองรูวิธีขนยายที่ถูกตองดวย 

 

อันตรายของวัตถุอันตราย 

 1.   กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon  Monoxide) 

  กาซคารบอนมอนอกไซดเกิดจาการเผาไหมที่ไมสมบูรณ  เกิดขึ้นไดทั้งในโรงงานและใน

สถานที่ทํางาน  กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซทีเ่บากวากาซออกซิเจนเล็กนอย  เปนกาซที่ไมมีสี  ไมมีกลิ่น

และไมมีการกระตุนเตือนใด ๆ จึงเปนกาซที่อันตรายตอรางกาย  เพราะกาซนี้จะทําใหเม็ดเลือดขนถายออกซิเจน

นอยลง  เปนเหตใุหเกิดอาการขาดออกซิเจน (Suffocation) ได 

 เม่ือตองทํางานในสถานที่ที่มีกาซคารบอนมอนนอกไซด  ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1.   กอนเริ่มงาน  ตองตรวจดูความหนาแนนของกาซคารบอนไดออกไซดดวยเครื่อง

ตรวจวัดกาซกอน 
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 2.   ใหระบายอากาศออกจนกวาความหนาแนนของกาซคารบอนไดออกไซดจะ     ต่ํา

กวา 50 ppm (0.005%) 

  

                                    3.    ตองสวมใสหนากากกรองทีเ่หมาะสม 

 4.   ถาความหนาแนนของกาซคารบอนมอนอกไซดสูง  หรอืความเขมขนของออกซิเจน

ต่ํา  ใหใชเครื่องชวยหายใจ  หรอืหนากากแบบมีอากาศเสรมิ 

 

 2.   สารละลายอินทรีย (Organic  Solvents) 

  มีสารละลายอินทรียเปนจํานวนมากที่ใชในสถานที่ทํางานและบานพักอาศัย  สารละลาย

อินทรียเหลานี้สามารถแทรกซึมเขาสูรางการไดหลายทางทั้งทางระบบหายใจในรูปของ       ไอระเหย  เพราะเปน

สารที่สามารถระเหยไดในอุณหภูมิปกติ  และแพรผานผิวหนังไดเพราะเปนตัวทําละลายไขมันนอกจากนี้ยังอาจทํา

ใหหมอสตไิด  เพราะจะไปรบกวนการทาํงานของระบบประสาทสวนกลาง 

  ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองรูคุณสมบัติของสารละลายอินทรียที่จะใชเหลานั้น  และ

จะตองใชอยางถูกตองเพ่ือใหเกิดอันตรายนอยที่สุด 

 

  วิธีปฏิบัติงานกับสารละลายอินทรียอยางปลอดภัย 

   1.   ระวังอยาใหสารละลายอินทรียหก 

  2.   ปดฝาภาชนะบรรจุสารละลายอินทรียเสมอ 

  3.   ไมลางมือดวยสารละลายอินทรีย 

  4.   ตรวจตราระบบระบายอากาศอยูเสมอ  อยาใหมสีิง่ใดไปขดัขางทางระบายอากาศ 

  5.   หามใชสารละลายอินทรียใกลบริเวณที่มีไฟหรือบริเวณที่อาจเกิดประกายไฟ 

  6.   สวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสมเสมอขณะใชสารละลายอินทรีย 

  7.   ตองใชระบบระบายอากาศเสมอในขณะใชสารละลายอินทรีย 

  8.   หลีกเล่ียงการสัมผัสไอระเหยของสารละลายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

 

 3.   ฝุน 

  ปกติโรคปอดที่เกิดจากฝุนที่หายใจเขาไปจะมีช่ือเรียกวา  โรคปอดฝุนหรือนิวโมโคนิซิส 

(Pneumoconiosis)  ฝุนที่สูดดมเขามาจะฝงตัวอยูในปอดและปอดไมสามารถขจัดส่ิงแปลกปลอมเหลานี้ได เม่ือมีการ

สะสมมากขึน้ ปอดจะรูสึกแนนอึดอัด ทําใหหายใจไมออก วิธีแกไขที่ดีที่สุด คือ       การปองกันโรคนี้ไวกอน  

โดยปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณที่ทํางานและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน  เชน การขจัดฝุนในสถานที่ทํางาน  

หรือการสวมใสหนากากปองกันฝุน 

   

 

 

วิธีใชหนากากปองกันฝุนอยางถูกวิธ ี

  1.   หนากากควรกระชับกับใบหนา  ซึง่ฝุนจะไมสามารถแทรกเขาไประหวางรองของ

หนากากกับใบหนาได 
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  2.   แมสภาพของสถานที่ทํางานโดยทั่วไปจะสะอาด  แตอาจจะมีฝุนขนาดเล็กอยูได  จึง

ควรสวมหนากากปองกันฝุนไว  ถาบริเวณนั้นมีฝุนขนาดเล็กอยูได  จึงควรสวมหนากากปองกันฝุนไว  ถาบริเวณ

นั้นมีฝุนอยู 

  3.   หามสวมหนากากกรองฝุนในบริเวณที่อับอากาศ  หรือบริเวณที่มีกาซพิษ 

  4.   ควรเก็บรักษาหนากากไวในที่ที่อากาศถายเทดี  และเก็บอยางถูกหลักวิธี  รวมทั้งควร

เปล่ียนไสกรองเม่ือจําเปน 

  5.   หนากากกันฝุนโดยทั่วไปจะใชสําหรับงานช่ัวคราวเทานั้น 

 

 4.   สารเคมจํีาเพาะ 

  สารเคมีจําเพาะจะถูกจัดเปนสารเคมีอันตราย  เพราะจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

รางกาย  เชน กอใหเกิดโรคมะเรง็จากการทาํงาน  โรงผวิหนงั  ระบบประสาทเส่ือม ฯลฯ  ปจจบุนัมีการใชสารเคมี

อยูอยางกวางขวางในงานอุตสาหกรรมจึงตองระมัดระวังเปนอยางย่ิง 

  การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีจําเพาะ 

  1.   อยาทําหกหรือกระเด็นลงบนพ้ืน 

  2.   กอนเริ่มทํางานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลหรือติดตั้งระบบระบาย

อากาศทั่วไปในที่ทํางานแลว 

  3.   จัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของกฎหมาย 

  4.   เม่ือตองการขนยายหรือเก็บสารเคมีเหลานั้น จะตองบรรจุลงภาชนะที่เหมาะสม ให

เรียบรอย 

  5.   หามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือดื่มน้ํา ในขณะที่กําลังทํางานกับสารเคมี 

  6.   หามสัมผัสเส้ือผาที่เปอนสารเคมี 

  7.   จัดใหมีการสวมชุดปองกันหรืออุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมี 

  8.   หามนําสารเคมีนี้ออกไปหรือเขาไปยังหนวยงานอ่ืน  โดยไมไดรับอนุญาต 

  9.   เสื้อผาที่สวมใสขณะทํางานยอมมีสารเคมีปนเปอน  จึงควรที่จะชําระลางรางกาย

เปลี่ยนเสือ้ผาใหม  กอนที่จะรับประทานอาหารหรือกอนกลับบาน  และนําเสือ้ผาที่ใสทํางานนั้นไปซักหรือทํา

ความสะอาดทนัที 

 

  

 

5.  สภาพไรอากาศหรืออับอากาศ 

  อุบัติเหตุจากการขาดอากาศหายใจมักเกิดขึ้นไดในบริเวณที่เปนใตถุนอาคาร  ถัง  หรือ

บริเวณอุโมงคขุดเจาะ ฯลฯ 

  อาการขาดอากาศมีผลโดยตรงตอการทํางานของสมอง  และบอยอครั้งที่นําไปสูความ

สูญเสียอยางใหญหลวง  ทั้งนี้เพราะการอยูในที่แคบหรืออับอากาศซ่ึงมักไมคอยมีคนไดเขาไปบอยนัก  ก็ยากที่จะพบ

หรือชวยชีวิตไดทันหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

  วิธีปองกันการขาดอากาศหายใจมีดังนี ้
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  1.  ตรวจสอบความหนาแนนของออกซิเจนกอนลงมือปฏิบัติงาน 

  2.   จัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสม 

  3.   มีการปฐมพยาบาลอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ขอพึงปฏิบัติเมื่อตองทํางานในบริเวณท่ีมีสภาพไรอากาศหรืออับอากาศ 

  1.   กอนเขาบริเวณอันตรายทีมี่ออกซิเจนนอยหรือออกซิเจนใกลหมด  เชน ในบอหรือ

ถัง  จําเปนตองจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี (อยางไรก็ตามก็เปนอันตรายมากเชนกัน  ถาใชออกซิเจนบริสุทธิ์

อยางเดยีว)  ความหนาแนนของออกซิเจนทีเ่หมาะสมคอื  ไมนอยกวา 18% 

  2.   หามเขาไปในบริเวณที่มีสภาพขาดออกซิเจน  ยกเวนผูมีหนาที่เก่ียวของเทานั้น 

  3.   ผูจะเขาไปในบริเวณอับอากาศ  ตองมีการเฝาดูและติดตามโดยหัวหนางาน  หรือ

เพ่ือนรวมงาน  และระบบระบายอากาศจะตองจดัใหมอีอกซิเจนอยางนอย 18% ดวย 

  4.   ถาลักษณะงานไมสามารถจัดระบบระบายอากาศได  ใหใชอุปกรณชวยหายใจที่

เหมาะสม  เชน  เครือ่งกรองอากาศ  หรอืระบบสายลม 

  5.   ถาสภาพทีท่าํงานนัน้ขาดอากาศมาก ๆ ใหสวมใสอปุกรณนริภัย  เชน  หนากาก  เข็ม

ขัดนิรภัย  หรือสายสงอากาศในขณะที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้น 

  6.   ตรวจสอบอุปกรณปองกันทุกครั้งกอนเริ่มทํางาน 

  7.   ถาไดรับอุบัติเหตุจะขาดอากาศหายใจ  ผูทําการชวยเหลือจะตองสวมใสอุปกรณชวย

หายใจที่มีระบบระบายอากาศที่ดี  ดังอธิบายไวในขอ 4. ขางตน (หนากากปองกันกาซไมไดจัดไวสําหรับกรณีขาด

อากาศ  ควรขนยายผูปวยออกไปสูที่โลงโดยเร็วที่สุด และชวยหายใจดวยการ    เปาปาก ฯลฯ ) 

 

 การจัดใหมีระบบระบายอากาศ 

  เพ่ือสุขภาพที่ดีควรจัดใหมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมในสถานประกอบการ  จําเปน

อยางยิ่งที่จะตองจัดระบบระบายอากาศในสถานประกอบการที่มีอุณหภูมิและความรอนสูง  หรือมีกาซหรือไอที่

เกิดขึ้นจากตัวทําละลายอินทรียหรือสารอ่ืน ๆ การปลอยปละละเลยที่จะจัดทําระบบระบายอากาศจะเปนสาเหตุที่

กอใหเกิดอาการปวดศีรษะและวิงเวียนศีรษะได  และปญหาที่จะตามมาก็คือความเจ็บปวยตาง ๆ ที่มีสาเหตุจาก

สารเคมีอันตราย 

  การเปดหนาตางหรือประตูนั ้นเปนการถายเทอากาศทัว่ไปตามปกติ  การติดตั ้งระบบ

ระบายอากาศเฉพาะที่หรือในตําแหนงที่จําเปนนั้น  ควรติดตั้งใหเหมาะสมกับลักษณะของสารเคมีอันตรายที่

จะตองใช  แตควรตระหนักไววา  ในบางครั้งการเปดหนาตางอาจใหผลที่ตรงขามกันก็ได 

 

1.4  ความปลอดภัยในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี 

 ขอพึงปฏิบัติท่ัวไปในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี 

  1. กอนปฏิบัติงานตองทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  ถาสงสัยให

ปรึกษาผูบังคับบัญชาที่เก่ียวของ 

  2. กอนขนยายผลิตภัณฑตองสังเกตวาหีบหอไมแตกหรือบุบสลายซึง่อาจจะทําให      หก

หลนสูภายนอกได 
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  3. หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผลิตภัณฑโดยตรง  ใหสวมเครื่องปองกัน  เชน ถุงมือ  

เส้ือคลุม  เครือ่งกรองอากาศ  หมวก  แวนตา  ฯลฯ 

  4. หามรับประทานอาหาร  เครื่องดื่ม  หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน 

  5. ขณะปฏิบัติงานหามใชมือขยี้ตา  หรือใชมือสัมผัสกับปากจนกวาจะลางมือใหสะอาด

เสียกอน 

  6. กอนรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือเขาหองสุขา ตองถอดอุปกรณปองกันอันตรายและ

ลางมือใหสะอาดเสียกอน 

  7. หามผูที่ไมมีหนาที่เก่ียวของปฏิบัติงานเก่ียวกับผลิตภัณฑเคมี 

  8. หากเกิดอุบัติเหตุ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑแตกเสียหาย ตองรีบรายงานผูบังคับบัญชาที่

รับผิดชอบทันที หรือจัดการเก็บกวาด  เช็ดถูบริเวณใหสะอาดตามวิธีที่กําหนด ไมควรปลอยทิ้งไว 

  9. ในขณะปฏิบัติงานหากพบวา มีการเจ็บปวย หรือวิงเวียนศีรษะใหหยุดปฏิบัติงานทันที  

พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาผูรับผิดชอบทราบ หรือทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตองแลวรีบนําไปพบแพทย

พรอมนําฉลากหรือผลิตภัณฑไปดวย 

  10. อุปกรณปองกันอันตรายทีใ่ชแลวตองทําความสะอาดหรือทําลายทิ้งตามคําแนะนําทีไ่ด

กําหนดไว 

  11. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแตละครัง้  ตองลางมือ  อาบน้ํา  และผลัดเปลีย่นเสื้อผา ที ่

สะอาด 

 

  

 

ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑเคมีในการผลิต 

  1. พนักงานตองอานคําแนะนําขางกลองบรรจุผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดใหละเอียดกอน ที่จะ

นําเขาโรงงานผลิต 

  2. กลองผลิตภัณฑเคมีทุกกลองที่นําเขาโรงงานผลิตตองอยูในสภาพดีไมแตกรั่ว 

  3. พนักงานตองสวมถุงมือ  เสื้อคลุมแขนยาว  หนากาก  รองเทาหุมสน  กอนเปดกลอง

สารเคมีที่จะนํามาใชในการผลิต 

  4. ตองระมัดระวังเปนพิเศษในการบรรจุผลิตภัณฑเคมี  พยายามใหฝุ นหรือละอองของ

สารเคมีปลิวกระจายนอยที่สุด 

  5. กลองเปลาของผลิตภัณฑเคมี  หลังจากใชแลวตองนําไปเก็บรวมกันในที่มิดชิด (หาก

จําเปนตองมีกุญแจปด)  กอนนําไปทําลาย  เผาทิ้งหรือฝงดิน 

  6. หลังจากที่พนักงานทํางานเรียบรอยแลว ใหลางมือ ลางหนาหรืออาบน้ํา และเปลี่ยน

เส้ือผาใหมกอนรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ 

  7. หามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 

  8. หามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณโรงงานผลิตหรือโรงงานบรรจุ 

 

 ความปลอดภัยในการเก็บผลิตภัณฑเคมีในคลังพสัดุ 

  1. พนักงานตองอานฉลากผลิตภัณฑเคมีทุกครั้งกอนทําการเก็บเขาคลังพัสดุ 
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  2. ผลิตภัณฑเคมีบางอยางตองเก็บในที่แหง  สะอาด  มีอากาศถายเทดี  และมีอุณหภูมิไมเกิน 

46   C 

  3. ผลิตภัณฑเคมีตองเก็บใหหางจากอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร 

  4. ไมควรเก็บผลิตภัณฑเคมีวางซอนกันสูงเกินกวา 5 เมตร 

  5. หามสูบบุหรี่ในคลังพัสดุ  ยกเวนบริเวณที่กําหนดให 

  6. พนักงานตองสวมถุงมือ หนากาก รองเทาและเสือ้แขนยาวขณะปฏิบัติงานซึง่สัมผัสกับ

สารเคมีโดยตรง 

  7. ผลิตภัณฑเคมีที่ตกหลนตามพืน้ใหกวาดเก็บใสถังอยางระมัดระวังเพื่อนําไปทําลายหรือ

ฝงดินในบริเวณที่กําหนด  ถาเปนผลิตภัณฑชนิดเหลวใหใชทรายแหงกลบแลวกวาดเก็บไปฝงดิน  หามลางดวยน้ํา 

  8. ผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดตองปดฉลากทุกกลองกอนนําเขาเก็บในคลังพัสดุ 

  9. คลังเก็บผลิตภัณฑเคมี  ตองปดกุญแจหลังจากเลิกงาน 

 

  

 

การเกิดไอเคมีไวไฟ 

 การเกิดไอเคมีไวไฟในโรงงาน  หมายถึง  การปลอยไอเคมีไวไฟจํานวนมาก  ซ่ึงอาจลุกติดไฟ  

หรือระเบิดเมื่อมีแหลงที่กอใหเกิดประกายไฟ  หรืออาจเกิดจากการลุกไหมของสารเคมีหรือกาซทีมี่จุดวาบไฟ 

(Flash  Point)  ต่าํและมีชวงไวไฟกวาง 

 จุดวาบไฟ (Flash  Point)  ของสารเคมีเหลว  คือ  อุณหภูมิต่ําสุดที่สารเคมีนั้นจะให     ไอเคมีที่

สามารถผสมกับอากาศเปนสวนผสมที่พรอมจะลุกไหมเม่ือมีแหลงเกิดประกายไฟ 

 ชวงไวไฟ (Flammability  Limit)  คือ  ชวงระหวางความเขมขนต่ําสุด  และสูงสุดของไอเคมีใน

อากาศซ่ึงจะเกิดการลุกไหมไดเม่ือมีแหลงเกิดประกายไฟ  สวนผสมของไอเคมีและอากาศที่ต่ํากวาชวงไวไฟนี้จะ

เจือจางเกินไปที่จะลุกไหมได  และในทํานองเดียวกันสวนผสมที่สูงกวาชวงไวไฟนี้จะเขมขนเกินไปที่จะติดไฟ 

 เมื่อเกิดกลุมไอเคมีจํานวนมาก  หามพนักงานเขาไปในบริเวณที่เกิดไอเคมีนั้น  ควรรับแจง

หนวยดับเพลิงประจําโรงงานเตรียมพรอมเพ่ือทําการชวยเหลือทันที 

 

 

 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกลุมไอเคม ี

  1. ปลอดภัยไวกอน  เมื่อพบไอเคมีจํานวนมากไมวาจะเกิดจากการหกราดบนพื้น  หรือเกิด

จากการรั่วจากทอสงเคมีหรือจากถังเคมีตาง ๆ หากมีขอสงสัยใหสมมุติไวกอนวากําลังเกิดกลุมไอเคมีไวไฟ  อยา

เสียเวลาไปหาเครื่องวัดประมาณไอเคมี  เพราะกวาจะรู  ประมาณไอและอากาศก็มีมากเพียงพอที่จะลุกไหมหรือ

ระเบิดได  และก็เปนเวลาที่ทานไดเขาไปอยูในกลุมไอเคมีไวไฟเสียแลว 

  2. ออกไปใหพนจากบริเวณที่เกิดกลุมไอเคมีไวไฟทันที  และรับแจงใหหัวหนางานหรือ

ผูจัดการทราบ 

  3. ใหใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อไลไอเคมี  โดยใชหัวฉีดน้ําจากตูดับเพลิงในกรณีที่เกิดกลุมไอ

เคมีไวไฟบริเวณรีแอกเตอร  ใหเปดวาลวน้ําปลอยน้ําจากหัวฝกบัวซ่ึงติดตั้งอยูเหนือรีแอกเตอรเพ่ือ     ไลไอเคมี 
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  4. หากกลุมไอเคมีไวไฟกําลังลุกติดไฟใหฉีดน้าํหลอเครือ่งมือเครือ่งใชหรือถังตาง ๆ ทีอ่ยู

รอบ ๆ บริเวณนั้น  เพื่อปองกันการลุกลามขยายตัวของไฟและการระเบิด  อยาพยายามเขาไปดับไฟที่จุดลุกไหม  

แตใหหาแหลงที่มาของไอเคมีและจัดการกําจัดตนตอของการเกิดไอเสียกอนโดยไมตอง เขาไปในกลุมไอเคมี  

แลวจึงเขาทําการดับไฟ 

 

 

 

 

1.4  ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 

 การปองกันอัคคีภัยในบริเวณโรงงาน 

  พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติดังนี ้

  1. รูจักคุณสมบัติเครื่องดับเพลิงทุกชนิดที่ใชอยูในโรงงาน  และสามารถนํามาใชงานได

ทนัท ี และเหมาะสมกับลักษณะของไฟเม่ือตองการ 

  2. หามนําเครื่องดับเพลิงมาฉีดเลน  หรือหยอกลอกัน 

  3. ใหความสนใจกับเครือ่งมือดับเพลิงในแผนก  และจะตองมีการตรวจสอบสภาพของ

เครื่องดับเพลิงอยูเสมอ  เมือ่พบหรือสงสัยวาเครือ่งดับเพลิงเครือ่งใดอยูในสภาพชํารุดหรือน้าํหนักพรองไป  ให

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทันที 

  4. จะตองไมติดตั้งหรือวางเครื่องจักรหรือส่ิงของใด ๆ เอาไวในตําแหนงซ่ึงจะเปนอุปสรรค

หรือกีดขวางการนําเครื่องดับเพลิงมาใชโดยสะดวก 

  5. วัตถุซ่ึงไวไฟหรือน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดบรรจุถัง  เม่ือนํามาใชแลวจะตองปดฝาใหสนิทและ

ทีภ่าชนะบรรจุควรจะมีเครื่องหมายแสดงวาเปนสารไวไฟ 

  6. หามนําน้ํามันเช้ือเพลิง  หรือเคมีภัณฑไวไฟใด ๆ ไปใชในการซักลางเส้ือผา 

  7. พนักงานทุกคนจะตองทําความเขาใจกับวิธีปฏิบัติเมือ่เกิดเพลิงไหม พนักงานทุกคนจะตอง

ใหความรวมมือในการซอมภาคปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน 

  8. ไมวาเพลิงจะเกิดจากอะไรก็ตาม  หากเกิดขึ้นใกลกับสายไฟฟา  เครื่องมือเครื่องใชหรือ

แผงสวิตซไฟฟา  ใหปลดสะพานไฟตดัวงจรไฟฟาทนัที 

 

  เมื่อเกิดเพลิงไหม 

  1. เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นในบริเวณที่ทํางาน  จงอยาตื่นตระหนกจนเสียขวัญ  พยายามรักษา

ขวัญและกําลังใจไวใหม่ัน  การตื่นตระหนกจนเสียขวัญอาจทําใหเหตุการณเลวรายลงอีก 

  2. รีบแจงใหเพื ่อนรวมงานทุกคนในบริเวณเพลิงไหมและหนวยดับเพลิงทราบ เพื ่อ

ดําเนินการดับเพลิงและแจงเหตุเพลิงไหมไปยังหนวยดับเพลิงของราชการ 

  3. พนักงานผูไมมีหนาที่เก่ียวของกับการดับเพลิงตองรีบออกจากตัวอาคารโดยเร็วตามแผน

อพยพหนีไฟ  และไปรวมกันที่บริเวณหนาประตูทางเขาโรงงาน  เพ่ือรอคําส่ังจากผูประสานงานดับเพลิงตอไป 

  4. พนักงานที ่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยดับเพลิงโรงงาน  จะตองเตรียมหัวฉีดสาย

ดับเพลิง  เพือ่ตอเขากับขอตอทอน้ําดับเพลิงและอยูในสภาพเตรียมพรอมโดยเร็วที่สุด  ในกรณีที่เพลิงอยูใน
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ตําแหนงที่หัวฉีดใหญจะฉีดมาถึง  อาจไมจําเปนตองใชทอดับเพลิงและหัวเล็กฉีดตอ ทัง้นี้ใหขึน้อยูกับดุลยพินิจ

ของหนวยดับเพลิงโรงงาน 

 

 การปองกันอัคคีภัยในสํานักงาน 

 1. พนักงานทุกคนจะตองทราบขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในสํานกังานเปนอยางดี 

 2. พนักงานทุกคนควรฝกใชเครื่องดับเพลิงใหเปน 

 3. พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับความปลอดภัยในสํานักงานโดยเครงครัด  

เชน  หามสูบบุหรี่ในบริเวณหามสูบ 

 4. บริษัทอาจจัดใหมีการซอมดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือกรณีฉุกเฉิน ณ สํานักงาน

รวมกับเจาหนาที่ของทางราชการ  พนักงานทุกคนจะตองใหความรวมมือในการซอมโดยพรอมเพรียงกัน 

 5. หามวางส่ิงของกีดขวางทางออกฉุกเฉิน 

 

  เมื่อเกิดเพลิงไหม 

  1. ใหพนักงานที่พบเพลิงไหมรีบดับเพลิงตามความสามารถทันทีหากเห็นวาไมสามารถ

ดับเพลิงดวยตนเองได  ใหรีบแจงผูประสานงานดับเพลิงทราบทันที 

  2. ผูประสานงานจะแจงใหเจาหนาที่บริหารของบริษัททราบ และเปดสัญญาณเพลิงไหม 

  3. เมื่อมีสัญญาณเพลิงไหมใหพนักงานทุกคนหยุดปฏิบัติงานทันทีและจัดเก็บเอกสารที่

สําคัญพรอมทั้งของมีคาไวในที่ปลอดภัย  แลวรับออกจากบริเวณที่ทํางานในทิศทางตรงขามกับบริเวณเกิดเพลิง

ไหม 

  4. การออกจากอาคาร  หามว่ิงและหามใชลฟิตโดยเดด็ขาด 

  5. ใหพนักงานที ่ออกจากอาคารแลวทุกคนไปรวมกันในบริเวณที ่จอดรถอาคารเพื ่อ

ตรวจสอบจํานวนและรอรับคําส่ังจากผูประสานงานตอไป 

 

1.5  ความปลอดภยัในสํานักงาน 

 พื้นสํานักงาน - ทางเดิน - ประตู 

  1. ควรใหพ้ืนสํานักงานมีความสะอาดอยูเสมอ 

  2. พื้นสํานักงานควรอยูในแนวระดับราบไมลาดเอียงหรืออยูตางระดับกัน หากไมสามารถ

หลีกเล่ียงได  ใหใชสีสันแสดงใหเห็นชัดเจน 

  3. ใหใชวัสดุกันล่ืนปูทับบนกระเบื้องหรือพ้ืนขัดมันที่ล่ืน 

  4. ในขณะปฏิบัติงาน  หามว่ิงหรือทําการล่ืนไถลแทนการเดิน 

  5. ในขณะที่มีการขัดหรือทําความสะอาดพืน้ ผูปฏิบัติงานควรสังเกตปายคําเตือนและเดิน

หรือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังมากย่ิงขึ้น 

  6. ในกรณีที่มีน้ ํา  น้ ํามัน  หรือสิ่งที ่ทําใหเกิดการลื่นบนพืน้สํานักงานใหแจงเจาหนาที ่ที ่

รับผิดชอบโดยทันที  โดยกอนแจงใหแสดงเครื่องหมายเตือนไวดวย 

  7. ในกรณีทีพ่บเห็นวัสดุหรือเครื่องใชสํานักงาน  เชน  ดินสอ  ที่หนีบกระดาษ  ยางลบ  

หรือส่ิงอ่ืนใดตกหลนอยูบนพ้ืน  ใหเก็บโดยทันทีเพราะอาจเปนสาเหตุใหล่ืนหกลมได 
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  8. ในขณะเดินถึงมุมตึกใหเดินทางดานขวาของทางเดิน  และเดินอยางชา ๆ ดวยความ

ระมัดระวัง  เพ่ือหลีกเล่ียงการชนกับผูอ่ืนซ่ึงกําลังเดินมาจากอีกมุมหนึ่ง 

  9. ควรติดตั้งกระจกเงาทํามุมในบริเวณมุมอับที่อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

  10. สายโทรศัพท  สายเครื่องคิดเลข  หรือสายไฟฟา  ควรติดตั้งใหเรียบรอย  เพื่อไมใหกีด

ขวางทางเดนิ 

  11. อยายืนหรือเดินใกลบริเวณประตูที่ปดอยู  เพราะบุคคลอ่ืนอาจจะเปดประตูมากระแทกได 

  12. เมื่อจะผานเขาออกบังตา  หรือเปดปดประตูบานกระจก  ควรเขาออกหรือเปดปดดวย

ความระมัดระวังอยางชา ๆ  และในการใชบังตาหรือประตูที่เปดปดสองบาน  ใหใชบังตาหรือบานประตูทาง

ดานขวา 

  13. บังตาหรือประตูบานกระจกทีเ่ปดปดสองทาง  ใหติดเครือ่งหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก”  ให

ชัดเจน 

  14. ไมควรจัดเก็บวัสดุอุปกรณสิ่งของตาง ๆ  หรือปลอยใหมีสิง่กีดขวางบริเวณทางเดินหรือ

ชองประต ู

 

 การใชบันได 

  การใชบันไดอยางปลอดภัย 

  1. กอนขึ้นหรือลงบันได  ควรสังเกตส่ิงที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได 

  2. ถาบริเวณบันไดมีแสงสวางไมเพียงพอ  หรือราวบันไดหรือขั ้นบันไดชํารุด  ใหแจง

เจาหนาที่เพ่ือทําการแกไขใหเรียบรอย 

  3. อยาปลอยใหมีเศษวัสดุช้ินเล็กช้ินนอยตกอยูตามขั้นบันได  เชน  เศษกรวด  เศษแกว  ฯลฯ 

  4. ไมควรติดตั้งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ  เชน  กระจกเงา  ภาพโปสเตอร  เครื่องประดับ

ตกแตงตาง ๆ ไวบริเวณบันได 

  5. ควรจัดใหมีพรมหรือที่เช็ดเทาบริเวณเชิงบันได  เพ่ือความปลอดภัย 

  6. อยาว่ิงขึ้นหรือลงบันได  ควรขึ้นลงดวยความระมัดระวัง 

  7. หามเลนหรือหยอกลอกันในขณะขึ้นหรือลงบันได 

  8. การขึ้นลงบันได  ใหขึ้นลงทางดานขวาและจับราวบันไดทุกครั้ง 

  9. อยาปลอยราวบันไดจนกวาจะมีการขึ้นหรือลงบันไดเปนที่เรียบรอยแลว 

  10. ในขณะขึ้นหรือลงบันได  ใหใชสายตามองขั้นบันไดที่จะกาวตอไปและหามกระทําส่ิงใด 

ๆ ในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตราย  เชน  การอานหนังสือ  หรือคนส่ิงของในกระเปาถือ  เปนตน 

  11. อยาขึ้นหรือลงบันไดเปนกลุมใหญในเวลาเดียวกัน 

 

  การใชบันไดพาดและบันไดยืนอยางปลอดภัย 

  1. กอนใชบันไดพาดหรือบันไดยืน  ตองตรวจสอบความแข็งแรงโดยทั่วไป ตองแนใจวาไม

มีรอยหัก  รอยราว  และมียางกันล่ืน 

  2. เม่ือใชบันไดพาดกับผนัง  ตองพาดใหไดประมาณ 70 องศาและควรสูงกวาจุดที่จะทํางาน

อยางนอย 60 เซนติเมตร 
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  3. ถาเปนไปได  ควรยึดหัวและทายของบันไดดวยเชือก  แตถาทําไมไดควรใหคนอ่ืนชวยใช

มือจบัยึดให 

  4. พ้ืนวางบันไดตองเรียบ  และปราศจากหลุม  บอ  หรือโหนกนูน 

  5. ขณะปนบันไดขึน้หรือลงใหมองไปขางหนาและไมทํางานบนบันไดดวยทาทางทีไ่ม

เหมาะสม 

  6. กรณีมีแผนรองยืนบนบันไดยืน  ขาของบันไดตองหางกันไมเกิน 1.8 เมตร และแผนรอง

ยืนตองสูงไมเกิน 2 เมตร 

  7. บันไดยืนตองมีตัวล็อกขาที่กางไวดวย 

  8. ถาใชบันไดยืนในจุดที่ไมแนใจวาจะมีความปลอดภัยเพียงพอตองมีผูชวยคอยยึดจบับนัได

นั้นไว 

  9. อยายืนบนแผนรองยืน  เม่ือตองอยูสูงเกิน 1.2 เมตร 

 

 โตะทํางาน - เกาอี้ - ตู 

1. ตลอดเวลาการทํางานไมควรปดล้ินชักโตะ ล้ินชักตูเอกสาร หรือตูอ่ืนใดคางไว ใหปดทุก

ครั้งที่ไมใชงาน 

2. หามวางพัสดุ ส่ิงของ หรือกลองใตโตะทํางาน 

3. หามเอนหรือพิงพนักเกาอ้ี โดยใหรับน้ําหนักเพียงขางใดขางหนึ่ง 

4. ใหมีพ้ืนที่เคล่ือนยายเกาอ้ี สําหรับการเขาออกที่สะดวก 

5. หามวางพัสดุ ส่ิงของตาง ๆ บนหลังตูเพราะอาจตกหลนลงมาเปนอันตราย 

6. อยาเปดล้ินชักตูเอกสารในเวลาเดียวกันเกินกวาหนึ่งล้ินชัก 

7. การจัดเอกสารใสในลิ้นชักตู ควรจัดใสเอกสารจากชัน้ลางสุดขึน้ไป เพื่อเปนการถวงดุล

น้าํหนกั และใหหลีกเล่ียงการใสเอกสารในล้ินชักมากเกินไป 

 

8. ใหใชหูจับล้ินชักทุกครั้งเม่ือจะเปดปดล้ินชักเพ่ือปองกันนิ้วถูกหนีบ 

9. การจัดวางตูล้ินชักตูตองไมเกะกะชองทางเดินในขณะที่ปดใชงาน 

 

สายไฟฟาและเตาเสียบ 

1. สายไฟฟาที่มีรอยฉีกขาด หรือปล๊ักไฟฟาที่แตกราว ตองทําการเปลีย่นทันที หามพันดวย

เทปพันสายไฟหรอืดดัแปลงซอมแซมอยางใดอยางหนึง่ 

2. เตาเสียบทีชํ่ารุดจะตองทําการซอมแซมโดยทันที ในระหวางรอการซอมแซมจะตองปด

หรือครอบ เพ่ือปองกันไมใหผูอ่ืนมาใชงาน 

3. เครื ่องมือหรืออุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที ่ใชภายในสํานักงาน ใหวางในตําแหนงที ่ใกล

เตาเสียบมากที่สุด เพ่ือหลีกเล่ียงสายไฟฟาที่ทอดยาวไปตามพ้ืน หรือหลีกเล่ียงการใชสายตอ ในกรณีที่ไมอาจวาง

ในตําแหนงใกลเตาเสียบได ใหแสดงเครื่องหมายใหชัดเจนเพ่ือปองกันการเดินสะดุดสายไฟฟา 

4. ในการใชอปุกรณไฟฟาใหแนใจวาแรงดนัไฟฟาเหมาะสมกับความตองการแรงดันไฟฟา

ของอุปกรณนั้น ๆ 
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5. การวางหรือเคลือ่นยายเครือ่งใชสํานักงาน ตองระวังอยาใหมีการวางหรือเคลือ่นยายไปทับ

ถูกสายไฟฟา 

 

 

การใชเครื่องใชสํานักงาน 

1. ในขณะขนยายกระดาษควรระมัดระวังกระดาษบาดมือ 

2. ใหเก็บปากกาหรอืดนิสอ โดยการเอาปลายช้ีลง หรอืวางราบในช้ินชัก 

3. ใหทําการหุบขากรรไกรที่เปดซองจดหมาย ใบมีดคัดเตอร หรือของมีคมอืน่ ๆ ใหเขาที่

กอนทาํการเก็บ 

4. การใชเครื ่องตัดกระดาษ ตองระวังนิ้วมือใหอยูหางจากใบมีด ขณะที่กําลังทําการตัด

กระดาษ และหลีกเลีย่งการตัดกระดาษจํานวนมากเกินไปพรอมกันทีเดียว ถาไมไดใชงานใหลดใบมีดลงใหต่ํา

ที่สุด อยายกใบมีดคางเอาไว 

5. การแกะลวดเย็บกระดาษไมควรใชมือหรือเล็บ ใหใชที่ดึงลวดเย็บกระดาษทุกครั้ง 

6. เฟอรนิเจอรที่เปนโลหะใหทําการลบมุมทุกแหงเพ่ือความปลอดภัย 

7. ควรใชบันไดหรือช้ันเหยียบ เม่ือตองการหยิบของในที่สูง ไมควรยืนบนกลอง โตะ หรือ

เกาอ้ีติดลอ 

8. หลังเลิกงานทุกวัน ใหปดไฟฟาทุกดวงและตัดวงจรอุปกรณไฟฟาภายในหองทํางาน

ทั้งหมด 

9. เครือ่งใชสํานกังานทีอ่าจกอใหเกิดอันตราย เชน สายพาน ลูกกล้ิง เกียร เฟอง ลอ ฯลฯ ถา

ไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายเอาไว ใหติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายนั้นใหเรียบรอยกอนที่จะใชงาน 

10. หามทําความสะอาด ปรับ แตง หรือเปลี่ยนแปลงสวนประกอบใด ๆ ของเครื ่องใช

สํานักงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน 

11. ตองทําการศึกษาวิธีใชและขอควรระวังของเครื ่องใชสํานักงานที่มีอันตรายใหดีกอน

ปรับแตง 

12. ถามีผูปฏิบัติงานสองคน หรือมากกวาสองคนขึน้ไปทํางานกับเครือ่งใชสํานักงานทีมี่

อันตรายเครื่องเดียวกัน ผูปฏิบัติงานแตละคนจะตองระมัดระวังซ่ึงกันและกัน 

13. อยาถอดอุปกรณปองกันอันตรายหรือเปดแผงเครื่องใชสํานักงานที่มีอันตรายโดยเด็ดขาด 

กรณีเครื่องขัดของใหติดตอชางเพ่ือมาทาํการซอมแซม 

14. เครื่องใชสํานักงานที่ใชกําลังไฟฟาและมิไดเปนชนิดที่มีฉนวนหุมสองช้ัน จะตองมีระบบ

สายดินติดอยูที่ครอบโลหะผานปล๊ัก และหามมีการดัดแปลงปล๊ักเพ่ือตัดวงจรสายดินออก 

15. ใหตัดกระแสไฟฟาของเครื่องใชสํานักงานที่ใชไฟฟาทุกครั้งที่ไมใชหรือเม่ือจะปรับแตง

เครื่อง 

 

 

 

ลิฟต 

1. ในขณะเกิดเพลิงไหม หามทุกคนใชลิฟตใหใชบันไดหนีไฟเทานั้น 
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2. กอนใชลิฟตทุกครั้งใหสังเกตวาตัวลิฟตเล่ือนมาอยูในระดับเดียวกับพ้ืนแลวหรือไม ถาตัว

ลิฟตอยูตางระดับกับพ้ืน ใหระมัดระวังการสะดุดขณะเดินเขาลิฟต สําหรับสุภาพสตรีที่สวมรองเทาสนสูงหรือสน

เล็กตองกาวขาม เพ่ือปองกันการล่ืนและหกลม 

3. ในการใชลิฟต ใหเขาลิฟตอยางรวดเร็วและระมัดระวัง อยาลังเลใจ 

4. หามสูบบุหรี่ในลิฟต 

5. เมื่อลิฟตเลื่อนถึงชั้นทีต่องการ ใหรอประตูลิฟตเปดเต็มที่แลวกาวออกจากลิฟตอยาง

รวดเร็ว 

6. หามใชมือจับหรือดันประตูลิฟตเพือ่ใหลิฟตรอบุคคลอื่น ใหใชปุมควบคุมประตูลิฟตที่

ติดตั้งอยูภายในลิฟต 

7. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยูในลิฟต ใหปฏิบัติตามขอแนะนํา ซึ่งติดอยูภายในลิฟต 

พยายามควบคมุสตใิหได อยาตกใจเปนอันขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 5 ส  สูความปลอดภยั 

สถานที่ทํางานจะปลอดภัยดวยการปฏิบัติ 5 ส 

สถานที่ดําเนินกิจกรรม 5 ส จะปลอดภัยกวา ถูกสุขอนามัยกวา และมีการผลิตดีกวา ในการทํา

ใหสถานที่ทํางานนาอยู นาดู สะดวกสบายและปลอดภัยนั้น จะตองกําจัดส่ิงที่ไมตองใชแลวออกไปใหหมด และ

จัดส่ิงที่จะเก็บใหเปนหมวดหมู เพ่ือความสะดวก สะอาด และสวยงาม 

กิจกรรม 5 ส 

สะสาง : แยกรายการส่ิงของที่จําเปนและไมจําเปน ทิ้งส่ิงของที่ไมจําเปน 

   ออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

สะดวก : เก็บเครื่องมืออุปกรณไวในที่ที่ใชไดสะดวกและเก็บในสภาพที่ปลอดภัย 

สะอาด : จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานทีท่าํงาน เชน การกําจดั 

   ฝุนละออง 

สุขลักษณะ : ดูแลเส้ือผาและรักษาสภาพสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย อยาปลอย 

   ใหสกปรกรกรุงรังเปนเด็ดขาด 

สรางนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส ขางตนจนเปนนิสัย 

1.6 ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปจจบุนัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการนําเครื่องจักรกล เชน รถแทรกเตอร  
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รถไถนา เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องผอนแรง เปนตน และสารเคมี เชน ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช สารฆาแมลง       เขา

มาใชอยางมากมาย เพือ่ชวยเพิม่ผลผลิต ซึ่งสิ่งเหลานีห้ากนําไปใชอยางไมถูกตองจะมีผลเสียตอสุขภาพและชีวิต 

อันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี 5 ประการ ดังนี้ 

ประการท่ี 1 สารเคมี เชน ปุ ย สารกําจัดศัตรูพืช สารฆาแมลง สารพิษปราบวัชพืช สาร

กําจดัเช้ือรา สารกําจดัสัตว สารพิษกําจดัสาหราย ไสเดอืนฝอย หอยทาก สารเคมีเหลานีห้ากใชถูกวิธีก็มีประโยชน 

หากใชผดิวิธีเปนโทษอยางมากเชนกัน เกษตรกรจําเปนตองทราบส่ิงเหลานี้ 

 

• วิธีเก็บ การใช โดยอานจากฉลากขางภาชนะบรรจุ 

• เม่ือใชหมดแลวตองทําลายภาชนะบรรจุโดยการเผาหรือฝง 

• ไมควรสูบบุหรี่ขณะทําการฉีดพน 

• ระวังการสัมผัสสารเคมีที่ผิวหนังเนื่องจากสามารถดูดซึมทางผิวหนังได 

• ระวังการสูดดมหายใจเขาสูทางเดินหายใจ 

• ไมยืนใตลมขณะฉีดพนสารเคมี 

• เครื่องใชตาง ๆ สําหรับการฉีดพนตองดูแลไมใหเส่ือมสภาพ รั่วซึม 

• เวลาผสมยาหามใชมอืกวน 

 

ประการท่ี 2 อันตรายจากฝุนที่เกิดจากเกษตรกรรม ฝุนเกิดขึ้นจํานวนมากในกิจกรรมนวด

ขาว และกิจกรรมอื่น ๆ ในนา ปญหาที ่เกิดขึ ้นคือ ฝุ นจะเปนสวนที ่รับเอาเชื้อรา ละอองเกสรดอกไม และ

พวกสเปอรปะปนอยู และจะนําโรคสูคนได ทําใหผูสัมผัสเกิดเชื้อรา โรคปอดฝุนฝาย โรคปอดชานออย โรคปอด

ชาวนา วิธีปองกัน คอื 

• เกษตรควรสวมหนากากปองกันฝุน 

• รักษาความสะอาดของผิวหนังหลังเสร็จงานแลว 

• ใชวิธีพนน้ําเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุน 

• หาความรูเพื่อปองกันตัวเอง รวมทั้งเพื่อใหทราบถึงภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน 

อาการเกิดโรค จะไดสามารถปองกันตัวเองไมใหเกิดโรคลุกลามตอไป 

 

ประการท่ี 3 อันตรายจากการเปนโรคติดเชื้อจากสัตว ทีสํ่าคัญคือ มา วัว ควาย แกะ แพะ 

สุกร สุนัข สัตวปาที่กินเนื้อ นก เปด ไก เปนตน  โรคติดเชื้อที่สําคัญ ไดแก โรคแอนแทรกซ        โรคกลัวน้ํา 

บาดทะยัก เลพโตสไปโรซีส กลากเกล้ือนของเช้ือรา วิธีปองกันคือ 

 

• เกษตรกรควรทราบแหลงโรค วิธีการแพรโรค 

• เม่ือสัตวปวยตองเผาหรือฝงทําลายเช้ือ ฉีดวัคซีนปองกันโรคแกสัตว 

• รักษาความสะอาดของผิวหนัง ระวังมิใหสัมผัสกับผิวหนังของสัตวที่เปนโรค 

• ทําความสะอาดแผลทันทีเม่ือมีบาดแผลเกิดขึ้น 
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ประการท่ี 4 อันตรายจากความรอน แสง เสียง ความสั่นสะเทือน เกษตรกรอาจเปน

ตะคริว ออนเพลีย หรือเปนลม อันเนื่องมาจากการไดรับความรอนที่มาจากแสงอาทิตย หรือไดรับเสียงดังจาก

เครื่องจักรกล ซึ่งมีผลตอสุขภาพจิตดวย รวมทั้งเกิดอาการหูตึง หรือหูหนวกได อันตรายจาก         แสงจา ซึ่งพบ

มากทําใหเกิดตอ สูญเสียการมองเห็น และในการใชเครื่องจักรก็มีปญหา การสัน่สะเทือนจากเครื่องจักร เชน รถ

แทรกเตอร เครื่องเก่ียวขาว เครื่องไถ เครื่องเจาะ เล่ือยไฟฟา ความส่ันสะเทือนมีอันตรายตอมือและแขน ทําใหเกิด

อาการปวดขอตอ เม่ือยลา ระบบยอยอาหารผดิปกต ิกระดกูอักเสบ        วิธีปองกันอันตรายเหลานีไ้ดแก 

• การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือ อุดหู 

• การปองกันเกี่ยวกับความรอน ทําไดโดยใหสวมเสื้อผาหนา แขนยาว แตเปนผาที่

ระบายอากาศไดด ี

• ดื่มน้ําผสมเกลือใหเขมขน ประมาณ 0.1%  

• หยุดพักระหวางงานบอยขึน้ หากอากาศรอนจดัมาก 

 

ประการท่ี 5 อุบัติเหตุในงานเกษตรกรรม เชน การถูกของมีคมบาด ไดแก มีด ขวาน เคียว 

เม่ือเกิดบาดแผลเกษตรกรไมมีเวลาที่จะทําความสะอาดแผลหรือปฐมพยาบาลโดยทันที โอกาสที่จะไดรับเช้ือโรค 

เชน โรคบาดทะยัก จึงพบบอย และเปนสาเหตุการตายที่สําคัญหรือการใชเครื่องยนตที่ใชไฟฟาก็อาจเกิดไฟฟาดูด 

หรือเกิดการไหมตามผิวหนังขึ้นได ซ่ึงควรตองเรียนรูเรื่องการใชไฟฟาใหถูกตองดวย นอกจากนี้ยังมีอันตรายจาก

การใชเครื่องยนต เชน เชือก โซ สายพาน หนีบหรือบีบอัด ทําใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นิ้วมือเปนสวนใหญ 

โรคจากการทํางานที่สําคัญและพบบอยที่สุดในเกษตรกรคือ การปวดหลังจากการทํางานอัน

เนือ่งมาจากทาทางการทาํงานทีฝ่นธรรมชาต ิทาํใหเกิดอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ การปวดเมือ่ยกลามเนือ้ที่เกิดขึ้น

ซํ้า ๆ ทกุวัน เรยีกวา โรคบาดเจบ็ซํ้าซาก หรอืโรคบาดเจบ็ซํ้าบอย สามารถแกไขได  

ควรจะไดเรียนรู วิธีการหาเครื ่องทุนแรงหรือประยุกตวิธีการทํางานเพื่อบรรเทาอาการเหลานั้นใหลดนอยลง 

ตัวอยางเชน การใชเครื่องหวานเมล็ดพืชแทนการกมเงยในการหวานโดยคนก็จะทําใหการทํางานเปนสุขขึ้นได 

 

เร่ืองที่  2  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

  การปฐมพยาบาล คือ การใหการชวยเหลือเบื้องตนตอผูประสบอันตราย หรือเจ็บปวย ณ 

สถานที่เกิดเหตุกอนที่จะถึงมือแพทย หรือโรงพยาบาล เพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือเกิดความพิการ

โดยไมสมควร 

 

วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล 

1. เพ่ือใหมีชีวิตอยู 

2. เพ่ือไมใหไดรบัอันตรายเพ่ิมขึ้น 

3. เพ่ือใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดโดยเร็ว 

หลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาล 

1. อยาตื่นเตนตกใจ และอยาใหคนมุง เพราะจะแยงผูบาดเจบ็หายใจ 

2. ตรวจดูวาผูบาดเจบ็ยังรูสึกตัว หรอืหมดสต ิ

3. อยากรอกยา หรือน้ําใหแกผูบาดเจ็บในขณะที่ไมรูสึกตัว 
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4. รีบใหการปฐมพยาบาลตอการบาดเจบ็ที่อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต 

โดยเร็วกอน สวนการบาดเจบ็อ่ืน ๆ ที่ไมรุนแรงมากนกัใหดาํเนนิการปฐมพยาบาลในลําดบัถัดมา 

 

การบาดเจ็บท่ีตองไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว คือ 

1. การขาดอากาศหายใจ 

2. การตกเลือด และมีอาการช็อก 

3. การสัมผัส หรือไดรับส่ิงมีพิษที่รนุแรง 

 

การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ 
 

ขอเคล็ด 

สาเหตุ 

  เกิดจากการฉีกขาด หรอืการยึดตวัของเนื้อเย่ือ กลามเนื้อ หรือเสนเอ็นรอบขอตอ 

อาการ 

  -   เวลาเคล่ือนไหวจะรูสึกปวดบรเิวณขอตอที่ไดรบัอันตราย 

  -   บวมแดงบรเิวณรอบ ๆ ขอตอ 

การปฐมพยาบาล 

  -   อยาใหขอตอบริเวณทีเ่จบ็เคล่ือนไหว 

  -   อยาใหของหนักกดทับบริเวณขอที่เจ็บ 

  -   ควรประคบดวยความเย็นไวกอน 

  -   ถามีอาการปวดรุนแรง ใหรีบนาํไปพบแพทย 

 

 

 

 

 

 

ขัดยอก 

สาเหตุ 

  เกิดจากการที่กลามเนื้อยึดตัวมากเกินไป ซ่ึงเกิดขึน้เพราะการเคล่ือนไหวอยางรุนแรง และ

รวดเร็วมากเกินไป 

อาการ 

  เจ็บปวดบริเวณที่ไดรับบาดเจบ็ ตอมามีอาการบวม 

การปฐมพยาบาล 

  -   ใหผูบาดเจ็บนัง่ หรือนอนในทาที่สบาย และปลอดภัย 



153 

 

  -   ถาปวดมากอาจบรรเทาอาการโดยการประคบความเย็นกอน แลวตอดวยประคบ 

ความรอน 

 

ตาบาดเจ็บ 

  การปฐมพยาบาลเก่ียวกับตานัน้ ควรใหการปฐมพยาบาลเฉพาะตาทีบ่าดเจบ็เล็กนอยเทานัน้ ถา

บาดเจ็บรนุแรงใหหาผาปดแผลสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็ว 

 

 

ผงเขาตา 

สาเหตุ 

  -   มีส่ิงแปลกปลอมเขาตา 

  -   ระคายเคืองตา คัน หรือปวดตา 

การปฐมพยาบาล 

  -   ใชน้ําสะอาดลางตาใหทั่ว 

  -   ถาผงไมออกใหหาผาสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนาํผูบาดเจบ็ไปพบแพทย 

 

สารเคมีเขาตา 

สาเหตุ 

  กรด หรือดางเขาตา 

อาการ 

  -   ระคายเคืองตา 

  -   เจบ็ปวด และแสบตามาก 

 

การปฐมพยาบาล 

  -   ใหลางตาดวยน้ําที่สะอาดโดยวิธีการใหน้ําไหลผานลูกตา จนกวาสารเคมี 

จะออกมา 

-  ใชผาปดแผลทีส่ะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนาํผูบาดเจบ็ไปพบแพทย 

โดยเร็วที่สุด 

 

ไฟไหม หรือน้ํารอนลวก 

สาเหตุ 

  บาดแผลอาจจะเกิดจากถูกไฟโดยตรง ประกายไฟ ไฟฟา วัตถุทีร่อนจดั น้าํเดอืด สารเคมี เชน 

กรด หรือดางที่มีความเขมขน 

อาการ 

  แบงเปน 3 ลักษณะ 



154 

 

  -   ลักษณะที่ 1   ผิวหนังแดง 

  -   ลักษณะที่ 2 เกิดแผลพอง 

  -   ลักษณะที่ 3 ทําลายช้ันผิวหนังเขาไปเปนอันตรายถึงเนื้อเย่ือที่อยูใตผิวหนัง บางครั้ง

ผูบาดเจ็บจะมีอาการช็อก 

 

การปฐมพยาบาล 

  บาดแผลในลักษณะที่ 1 และ 2 ซ่ึงไมสาหัส ใหปฐมพยาบาลดังนี ้

  -  ประคบดวยความเย็นทันท ี

  -   ใชน้ํามันทาแผลได และปดแผลดวยผาที่สะอาด ใชผาพันแผลพันแตอยา 

ใหแนนมาก 

  บาดแผลในลักษณะที่ 3  ใหปฐมพยาบาลดงันี ้

  -   ถาผูบาดเจบ็มีอาการช็อก รบีใหการปฐมพยาบาลอาการช็อกกอน 

  -   หามดึงเศษผาที่ถูกไฟไหมซ่ึงตดิอยูกับรางกายออก 

  -   นําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

 

กระดกูเคล่ือน 

สาเหตุ 

  กระดูกเคล่ือนเกิดขึ้นเพราะปลายกระดูกขางหนึ่งซ่ึงประกอบกันเขาเปนขอตอ เคล่ือนทีห่ลุด

ออกจากเสนเอ็นที่หุมหอบรเิวณขอตอไว 

อาการ 

  -   ตึงและปวดมากบรเิวณขอตอทีห่ลุด 

  -   ขอตอจะมีรูปราง และตําแหนงผิดไปจากเดิม 

การปฐมพยาบาล 

  -   จัดใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบายที่สุด 

  -  หามกด หรือทําใหขอตอนั้นเคล่ือนไหวเปนอันขาด 

  -   นําผูบาดเจ็บสงแพทยใหเร็วที่สุด 

  -   การเคล่ือนยายผูบาดเจบ็ควรใชเปลหาม 

 

กระดกูหัก 

  กระดูกหักมีอยู 2 แบบ คอื 

  1.  กระดูกหักชนิดธรรมดา หรือชนิดปด ไดแก การมีกระดูกหักเพียงอยางเดียว  

ไมแทงทะลุผวิหนงัออกมา 

2. กระดูกหักชนิดมีบาดแผล หรือชนิดเปด ไดแก การมีกระดูกหักแลวแทงทะลุ 

ผวิหนงัออกมา หรอืวัตถุจากภายนอกแทงทะลุผวิหนงัเขาไปกระทบกับกระดกู ทาํใหกระดกูหกั 
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อาการ 

  -   บวม 

  -   เวลาเคล่ือนไหวจะเจ็บบริเวณทีไ่ดรับอันตราย 

  -   ถาจับบรเิวณที่ไดรับอันตรายจะรูสึกนุมนิ่ม และอาจมีเสียงปลายกระดูกที่หักเสียดสีกัน 

  -   อวัยวะเบี้ยวบิดผดิรูป 

การปฐมพยาบาล 

  -   อยาเคล่ือนยายผูประสบอันตราย นอกจากจะจําเปนจริง ๆ การเคล่ือนยาย 

อาจทาํใหบาดเจบ็มากขึน้ไปอีก 

  -   คอยระวังใหปลายกระดูกที่แตกอยูนิ่ง ๆ 

  -   ปองกันอยาใหเกิดอาการช็อก 

  -   ถากระดูกที่หักแทงทะลุผิวหนังออกมาขางนอก ใหหามเลือดโดยใชนิ้วกด  

หรือใชสายสําหรับรัดหามเลือด 

-  ใชผาปดแผลที่สะอาด ปดปากแผล หรือกระดูกทีโ่ผลออกมา 

-  ถามีความจําเปนที่จะตองเคล่ือนยายผูบาดเจบ็ ควรใชเฝอกช่ัวคราว  

สายคลองแขน หมอน และเปล 

  เฝอกช่ัวคราวอาจทําดวยวัตถุใด ๆ ก็ไดที่อยูใกลมือ เชน กระดาน  มวนหนังสือพิมพ มวนฟาง 

หรือรม ใหผูกเฝอกกับแขน หรือขาตรงที่หักทั้งขางลาง และขางบน และถาสามารถทําไดใหผูกมัดดจากที่ ๆแตก

ไปทั้งสองขาง จะทําใหเฝอกช่ัวคราวแข็งแรงขึ้น ใชกระดาษ   ผา สําลี หรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่คลายกันรองเฝอก เพ่ือให

บริเวณที่ไดรับอันตรายอยูในระดับเดียวกัน ซ่ึงการทําวิธีนี้เฝอกจะพอดี ไมกดกระดูกบางแหงมากเกินไป สําหรับ

การใสเฝอกที่แขนหรือขานัน้ ควรใสใหรอบทุกดานดีกวาใสเฉพาะดานใดดานหนึง่ และใหใชผาเปนชิ้น ๆ หรือ

เชือกที่เหนียว ๆ ผูกเฝอก แตผาสําหรับผูกในยามฉุกเฉินที่ดีที่สุดก็คือ ผาพันแถบยาว ๆ 

  -   บางครั้งกอนจะเขาเฝอกจําเปนตองเคล่ือนยายผูบาดเจ็บบางเล็กนอย ควรจะใหใครคนหนึ่ง

จับแขน หรือขาสวนที่อยูเหนือ และสวนทีอ่ยูต่ํากวาบริเวณทีก่ระดูกนั้นหักใหอยูนิ่ง ๆ สวนคนอื่น ๆ ใหชวยกัน

รับน้ําหนักของรางกายไว วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ใชเปลหาม 

  -   กระดูกสันหลัง หรือคอหัก หรือสงสัยวาจะหัก จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ถาคน

เจ็บหมดสติอาจจะไมรูวากระดูกคอ หรือกระดูกสันหลังหัก นอกจากผูทําการ 

ปฐมพยาบาลนั้นจะมีความรูในเรื่องนี้เปนพิเศษ กระดูกหักธรรมดาอาจจะกลายเปนกระดูกหักชนิดมีบาดแผลได

ถาหากไมระมัดระวังในการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ ดังนั้น หากสามารถทําไดควรงดเวนการเคล่ือนยายใด ๆ จนกวา

แพทยจะมาทาํการชวยเหลือ 

 

การเคล่ือนยายผูที่กระดูกคอหัก 

  -   เมื่อจะทําการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บที่กระดูกคอหัก ใหเอาบานประตู หรือแผนกระดานกวาง 

ๆ มาวางลงขางคนเจ็บ ใหปลายกระดานเลยศีรษะคนเจ็บไปประมาณ 4 นิว้ เปน   อยางนอย 

  -   ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย ใหใครคนหนึ่งคุกเขาลงเหนือศีรษะ ใชมือทั้งสองจับศีรษะไวใหนิ่ง 

ๆ เพ่ือใหศีรษะ และหัวไหลเคล่ือนไหวเปนจังหวะเดียวกันกับรางกาย สวนคนอ่ืน ๆ จะเปนคนเดียว หรือหลายคน
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ก็ไดชวยกันจับเสื้อผาของผูบาดเจ็บตรงหัวไหล และตะโพก แลว    คอย ๆ เลื่อนผูบาดเจ็ดนั้นวางลงบนแผน

กระดาน หรือบานประตู ใหผูบาดเจ็บนอนหงายอยายกศีรษะขึน้ และอยาใหคอบดิไปมา 

  -   ถาผูบาดเจ็บนอนคว่ําหนา ควรจะวางบานประตู หรือกระดานลงขาง ๆ            ตัวผูบาดเจ็บ

นั้น เอาแขนเหยียดไปทางศีรษะ คุกเขาลงเอามือจับขางศีรษะของผูบาดเจ็บ โดยใหมือปดหู และมุมขากรรไกร 

แลวคอยพลิกคนเจ็บใหนอนหงายบนกระดาน เวลาพลิกใหนอนหงายจะตองใหศีรษะอยูนิง่ ๆ และใหอยูระดับ

เดยีวกับลําตวั ทัง้ศรีษะ และลําตวัจะตองพลิกให          พรอม ๆ กัน 

  -   ระหวางทีท่ําการเคลื่อนยาย ควรจะใชหนังรัด หรือผาพันแผลก็ไดหลาย ๆ อัน รัดรอบตัว

ของผูบาดเจ็บใหติดแนนกับแผนกระดาษ หรือถามีเปลก็ใหใชเปลหาม 

การเคล่ือนยายผูที่กระดูกสันหลังหัก 

  -   อยารีบยกผูบาดเจ็บที่สงสัยวากระดูกสันหลังจะหัก ตองถามกอนวาสามารถเคลื่อนไหว ได

หรือไม ถาผูบาดเจ็บไมไดสติ และสงสัยวาจะไดรับอันตรายที่กระดูกสันหลัง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่กระดูกคอ

หัก 

  -   ถาพบคนที่สงสัยวากระดูกสันหลังหักนอนควํ่าหนาอยู คอย ๆ พลิกใหนอนหงายลงบนแผน

กระดาน หรือเปล แลวหาอะไรมารองสันหลังตอนลาง 

  -   ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย คอย ๆ เลื่อนใหนอนบนกระดาน โดยปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่กระดูก

คอหกั 

  -   ผูบาดเจ็บที่สงสัยวากระดูกสันหลังหัก หามยกในทานั่งโดยเด็ดขาด 

 

กะโหลกศรีษะแตก สมองไดรบัความกระทบกระเทือน 
 

  ผูที่ประสบอันตรายจนกะโหลกศีรษะแตก หรือสะเทือน จะมีอาการเลือดออกทางหู ตา และ

จมูก อาจมีของเหลวสีขาวไหลออกมาจากห ูตาดาํอาจจะมีขนาดไมเทากัน หนาแดง หรอืซีดก็ได 

การปฐมพยาบาล 

  -   ถาหนามีสีปกติ หรือสีแดง ควรวางผูบาดเจ็บนอนลง แลวหนุนศีรษะใหสูงเล็กนอย ถาหนา

ซีดควรวางศีรษะในแนวราบ 

  -   พลิกศีรษะใหอยูในลักษณะที่ไมถูกทับบริเวณที่สงสัยวากระดูกจะแตก 

  -   ถามีบาดแผลปรากฏใหหามเลือด และปดบาดแผลดวยผาปดแผลที่สะอาด ผูกผาพันแผล

ดานตรงขามกับบาดแผล 

  -   ใหความอบอุนแกผูบาดเจ็บอยูเสมอ และอยาใหสารกระตุนใด ๆ แกผูบาดเจ็บ 

 

การหามเลือดเม่ือเกิดอันตรายจากของมีคม 
 

  วิธีหามเลือดมีหลายวิธี  ไดแก 

1.  การกดดวยนิว้มอื  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

  -   ในกรณีที่บาดแผลเลือดออกไมมาก จะหามเลือดโดยใชผาสะอาดปดทีบ่าดแผลแลวพันให

แนน ถายังมีเลือดไหลซึม ใหใชนิ้วมือกดตรงบาดแผลดวยก็ได 
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  -   ในกรณีที่เสนโลหิตแดงใหญขาด หรือไดรับอันตรายอยางรุนแรงเปนบาดแผลใหญ ควรใช

นิ้วมือกดเพ่ือหามเลือดไมใหไหลออกมา และใหกดลงบริเวณระหวางบาดแผลกับหัวใจ เชน 

   -  เลือดไหลออกจากหนังศีรษะ และสวนบนของศีรษะ ใหกดที่เสนเลือดบริเวณขมับ

ดานที่มีบาดแผล 

   -   เลือดไหลออกจากใบหนา  ใหกดที่เสนเลือดใตขากรรไกรลางดานที่มีบาดแผล

หางจากมุมขากรรไกรไปขางหนาประมาณ 1 นิ้ว 

   -   เลือดไหลออกมาจากคอ  ใหกดลงไปบริเวณตนคอขาง ๆ หลอดลมดานที ่มี

บาดแผล แตการกดตําแหนงนี้นานๆ อาจจะทําใหผูถูกกดหมดสติได ฉะนั้นควรใชวิธีนี้ตอเมื่อใชวิธีอื่น ๆ ไม

ไดผลแลวเทานั้น 

   -   เลือดไหลออกมาจากแขนทอนบน  ใหกดลงไปทีไ่หปลาราตอนบนสุดใกล

หัวไหลของแขนดานที่มีบาดแผล  

   -  เลือดไหลออกมาจากแขนทอนลาง  ใหกดทีเ่สนเลือดบริเวณแขนทอนบนดานใน

ก่ึงกลางระหวางหัวไหลกับขอศอก 

   -   เลือดออกที่ขา  ใหกดเสนเลือดบริเวณขาหนีบดานที่มีบาดแผล 

 

2.  การใชสายรัดหามเลือด 

  ในกรณีที่เลือดไหลออกจากเสนโลหิตแดงที่แขน หรือขา ใชนิ้วมือกดแลวเลือด 

ไมหยุด ควรใชสายสําหรับหามเลือดโดยเฉพาะ 

  -   สายรัดสําหรับแขน  ใหใชรัดเสนโลหิตที่ตนแขน สายรัดสําหรับขาใหใชรัดเสนโลหิตที่

โคนขา 

  -   อยาใชสายรัดผูกรัดใหแนนเกินไป และควรจะคลายออกเปนเวลา 3 วินาที ทุก ๆ 10 นาที 

จนกวาเลือดจะหยุด 

  -   ถาไมมีสายรัดแบบมาตรฐาน อาจใชวัตถุที่แบน ๆ เชน เข็มขัด หนังรัด ผาเช็ดตัว เนคไท 

หรือเศษผา ทําเปนสายรัดได แตอยาใชเชือกเสนลวด หรือดายทําเปนสายรัด เพราะอาจจะบาด หรือเปนอันตราย

แกผิวหนังบริเวณที่ผูกได 
 

3.  การยกบริเวณท่ีมีบาดแผลใหสูงกวาหัวใจ 

  ในกรณีที่มีบาดแผลเลือดออกที่เทา จัดใหผูบาดเจ็บนอนลงแลวยกเทาขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลการไดรับอันตรายจากการทํางานของตนเอง สมาชิกใน 
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ครอบครัว และเพ่ือนรวมงาน ดังนี้ 

1.  ขาพเจาเคยไดรบัอันตรายจากการทาํงาน ดงันี้ 

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

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

• อันตรายที่เคยไดรบั 

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

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

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

• การปองกัน และแกไข 

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

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

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

2.  สมาชิกในครอบครัวเคยไดรบัอันตรายจาการทํางาน คือ ......................................................... 

• งาน / หนาที่ทีป่ฏิบตัิ หรือเคยปฏบิัติ.................................................................................. 

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

• อันตรายที่เคยไดรบั 

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

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

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

• การปองกัน และแกไข 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

3.  เพ่ือนรวมงานที่เคยไดรบัอันตรายจากการทํางาน ดังนี ้

• งาน / หนาที่ทีป่ฏิบตัิ หรือเคยปฏบิัติ.................................................................................. 

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

• อันตรายที่เคยไดรบั 

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

2. ..................................................................................................................................... 
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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.  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ  ไดแก ทักษะการ

สื่อสาร  ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล และทักษะการเขาใจผูอ่ืน 

  2 .   ประยุกต ใชทักษะชี วิตในการดํา เนินชี วิต  และในการทํางานอยางมี

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 ซึ่งทักษะดังกลาวนั้นเปนทักษะทีจํ่าเปนตอการดํารงชีวิต ที่จะทําใหผูมีทักษะเหลานั้นมีชีวิต

ที่ดี สามารถดํารงชีพอยูในสังคมได โดยมีโอกาสทีดี่กวาผูไมมีทักษะดังกลาว ซึง่ทักษะประเภทนี้

เรียกวา Livelihood skill  หรือ Sikll for living  ซึง่เปนคนละอยางกับทักษะชีวิต ทีเ่รียกวา Life skill 

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

เชิงสังคม จิตวิทยา (Phychosoclal competence)  ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญ

สถานการณตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 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 ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํา

ของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือก และ

ผลทีไ่ดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทัง้รางกาย และ

จิตใจ 

  2.  ทักษะการแกปญหา  (Problem Solving)  เปนความสามารถในการจัดการกับ

ปญหาทีเ่กิดขึน้ในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกาย และจิตใจ จนอาจลุกลามเปน

ปญหาใหญโตเกนิแกไข 

  3.  ทักษะการคิดสรางสรรค  (Creative thinking)  เปนความสามารถในการคิดที่จะ

เปนสวนชวยในการตัดสินใจ และแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพือ่คนหาทางเลือกตาง ๆ 
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รวมทั้งผลทีจ่ะเกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางเหมาะสม 

  4.  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical thinking)  เปนความสามารถใน   

การคิดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และประเมินปญหา หรือสถานการณทีอ่ยู รอบตัวเรา ที่มีผลตอการ       

ดําเนินชวีติ 

  5.  ทักษะการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพ  (Effective communication)  เปน

ความสามารถในการใชคําพูด และทาทาง เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยาง

เหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดง   

ความตองการ การแสดงความชื่นชม 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 และสิง่ที่ไมตองการของตนเอง 

ซึ ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือสถานการณตาง ๆ และทักษะนี้ยังเปน

พืน้ฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็น

ใจผูอ่ืน 

  8.  ทักษะการเขาใจผูอื่น  (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 เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางทีถู่กตอง เหมาะสม และไมเกิดปญหาดาน

สุขภาพ 
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1.2 กลวิธีในการสรางทักษะชีวิต 

จากองคประกอบของทักษะชีวิต 10 ประการ เมื่อจะนําไปใชพัฒนาทักษะชีวิต  

สามารถแบงไดเปน 2 สวน ดังน้ี 

  1.   ทักษะชี วิตทั ่วไป  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 การสื่อขาวสารจากผูสงสาร ไปยังผูรับสาร โดยไม

มีการสื่อสารกลับ หรือสะทอนความรูสึกกลับไปยังผูสงสารอีกคร้ัง สวนการสื่อสารสองทาง (Two-

way Communication)  เปนการสือ่ขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร และมีการสือ่สารกลับ หรือ

สะทอนความรูสึกกลับจากผูรับสาร ไปยังผูสงสารอีกคร้ัง จึงเรียกวา เปนการสื่อสารสองทาง 

  การสื่อสารระหวางบุคคล นับวาเปนความจําเปนอยางยิง่ เพราะในการดําเนินชีวิต

ปกติในปจจุบัน การสือ่สารเขามามีบทบาทอยางยิ่งในทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการสื่อสารดวย    

การพูด การเขียน การแสดงกิริยาทาทาง หรือการใชเครื่องมือสื่อสารที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม    

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

และผูรับสารเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีตามมา ซึ่งทักษะที่จําเปนในการ

สือ่สาร ไดแก การรูจักแสดงความคิดเห็น หรือความตองการใหถูกกาลเทศะ และการรูจักแสดง

ความชื่นชมผูอื่น การรูจักขอรอง การเจรจาตอรองในสถานการณคับขันจําเปน การตักเตือนดวย

ความจริงใจ และใชวาจาสุภาพ การรูจักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหปฏิบัติในสิง่ที่ผิดขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือผิดกฎหมาย เปนตน 

 

การสื่อสารดวยการปฏิเสธ 

  หลาย ๆ คนไมกลาปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรัก เมื่อไปทําในสิ่งที่ตนเอง

ไมเห็นดวย เชน การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การเที่ยวซองโสเภณี การเสพยาเสพติด ฯลฯ อันที่

จริงการปฏิเสธเปนสิทธิของทุกคน การปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรักเมื่อทําในสิ่งที่ตนเอง

ไมเห็นดวยอยางเหมาะสม และไดผลจะชวยปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงได คนสวนใหญไมกลา

ปฏิเสธคําชักชวนของเพือ่น หรือคนรัก เพราะกลัววาเพื ่อน หรือคนรักจะโกรธ แตถาสามารถ

ปฏิเสธไดถูกตองตามขั้นตอนจะไมทําใหเสียเพื่อน 
 

การปฏิเสธท่ีดี 
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  จะตองปฏิเสธอยางจริงจัง ทั้งทาทาง คําพูด และนํ้าเสียง เพื่อแสดงความต้ังใจอยาง

ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ 

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 :      .................................... 

  การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ 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 โดยถือเปนเร่ือง

ปกติที่จะมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการ หรือคนรักเพื่อปลดเปลื้องความใคร เพราะเมือ่ผูชายรัก หรือ

ชอบผูหญิงมักจะตองการผูกพันทางกาย คือ ความรัก ความใคร เมื่อผูชายตองการผูกพันทางกายก็

จะคิดหาวิธีการตาง ๆ เพือ่ทําใหเกิดพฤติกรรมทีจ่ะนําไปสูสิง่ที ่ตนตองการ โดยคิดวาฝายหญิงก็

ตองการเชนกัน 

  การมีเพศสัมพันธครั้งแรก ฝายหญิงไมไดมีความสุขทางเพศอยางที่ฝายชายเขาใจ 

ตรงกันขามจะมีความวิตกกังวล กลัวต้ังครรภ กลัวแฟนจะทอดทิ้ง หรือดูถูก กลัวเพื่อนรู กลัวพอแม

เสียใจ แตฝายชายจะมีความสุขทางเพศ และภูมิใจที่ไดเปนเจาของ การมีเพศสัมพันธในคร้ังตอ ๆ มา 

ฝายหญิงมักจะยินยอมเพราะความรัก ความผูกพัน ความกังวล กลัวถูกทอดทิง้หากไมยอม แตฝาย

ชายถือเปนเรือ่งปกติ เปนการหาความสุขรวมกัน ปญหาทีต่ามมาคือ การตัง้ครรภ หรือโรคตาง ๆ 

ฉะน้ันการคบเพื่อนตางเพศ ผูหญิงควรปฏิบัติตนอยางไรบาง เชน 

  -   ไมควรอยูดวยกันตามลําพังสองตอสองในที่ลับตา เพราะความใกลชิดสามารถ

ไปสูการมีเพศสัมพันธได 

  -   ผูหญิงควรแตงกายมิดชิด ไมแตงกายลอแหลม 

  -   ผูหญิงควรระมัดระวังตัวขณะอยูใกลชิดกับเพื่อนตางเพศ ควรรักนวลสงวนตัว 

ระวังการสัมผัส หรือถูกเน้ือตองตัว 
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  สําหรับผูชาย เมือ่มีโอกาสอยูกันตามลําพังสองตอสองควรยับยั้งชั่งใจ และไมคิด

หาวิธีตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมทีจ่ะนําไปสูสิ่งที่ตนตองการ โดยคาดคิดเอาเองวาฝายหญิงก็

ตองการเชนเดียวกับตน 

 

 

ตัวอยางการสื่อสารดวยการปฏิเสธ 

  ปจจุบันปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ลุกลาม รุนแรงถึงขั้นเปนปญหา

การต้ังครรภทีไ่มพึงประสงคเพิม่สูงขึ้นในกลุมวัยรุน วัยเรียน ทําใหตองออกกลางคัน หรือแอบไป

ทําแทงจนทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตเปนจํานวนมาก 

  ดังนั้นเรื่องที่พอแมไมอยากใหเกิดเรื่องหนึ่งคือ ไมอยากใหลูกมี “เซ็กซ” กอนวัย

อันควร อยากใหเรียนหนังสือจบ ใหเปนผูใหญที่รับผิดชอบตัวเองไดมากกวาน้ี 

  แตขาวเด็กวัยรุนตอนนี้ก็ออกมามากเหลือเกิน วาเห็นเรื ่อง “เซ็กซ” เปนเรื ่อง

ธรรมดา ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน บางคนเปลีย่นคูเปนวาเลน บางคูก็เชาหอพักอยูดวยกัน เชาไป

เรียนดวยกัน เย็นกลับมานอนดวยกัน พอแมอยูตางจังหวัดไมรูเรื่อง คิดวาลูกคงตัง้ใจเรียนอยางเดียว 

ทีไ่หนได 

  เรื่องนี้พอแมจะทําเฉยไมไดแมลูกเราจะเปนเด็กเรียบรอย ยังไมมีทีทาวาจะสนใจ

เพศตรงขามก็ตาม พอแมก็ตองชวนคุยเมือ่มีโอกาส หากพอแมลูกดูโทรทัศนดวยกัน จะมีฉากอยาง

วาในละครไทยอยูหลายเรื่อง เชน พระเอกเสียทีนางราย หรือนางเอกใจออนยอมพระเอกกอน แต

สุดทายไมไดแตงงานกัน พอแมก็ถือโอกาสนี้ชวนลูกคุยเสียเลย ไมวาจะเปนลูกชาย หรือลูกสาวก็

ตองระวังเร่ืองน้ีดวยกันทั้งน้ัน ซึ่งอาจแนะนําลูกดังน้ี 

  อยาอยูกันตามลําพังสองตอสองในทีล่ับตาคน แมอีกฝายจะชวนก็ไมตองตามใจ 

ใหรูจักปฏิเสธ 

• ถาดูแลวอีกฝายจะผูกมัดโดยอางวา “รักจริงหวังแตง” หรืออะไรกแ็ลวแต 

ทีจ่ะสรรหามาพร่ําพรรณนา ตองใหลูกเราพูดกับอีกฝายแบบเปดใจ เปดเผย ดวยทาทีที่มัน่ใจวา    

“ไมตองการใหมีอะไรกันเกินเลยกวานี ้เพราะเรายังเด็กยังไมสมควร” หรือ “ยังไมพรอม” แมวาเรา

จะรักเขามากก็ควรคบกันแคเปนแฟนกอน เวลายังมีอีกยาวนาน ใครจะรูวาคนน้ีใชคูแทหรือไม 

• ตองรูจักหลีกเลี่ยง หรือกลาปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ ถาอีกฝายยังต้ือ  

ตองใหรูจักเอาตัวรอดใหได 

• ใหเบี่ยงเบนความสนใจของอีกฝายไปยังเร่ืองอ่ืน เชน อาจชวนไปเลนกีฬา  

หรือชวนคุยในเร่ืองที่คิดวาอีกฝายจะหยุดฟง 

• ถาอีกฝายยังไมยอมฟงเหตุผล โดยอาจจะมีขออางวา “ถาไมยอม แสดงวา 
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ไมรักจริง” หากถึงขั้นนี้ละกอ ตองใหลูกคิดใหมแลววา ควรจะคบกันเปนแฟนตอไปอีกไหม เพราะ

อีกฝายคงตองพยายามหาโอกาสอีกเร่ือย ๆ แลวแนใจไหมวา ลูกจะไมใจออนเขาสักวัน 

• ที่สําคัญ พอแมตองชวนลูกคุย ถึงผลสียของการมีเพศสัมพันธกอนวัย 

อันควรดวย 

 

 

2.2  ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

  คงไดยินคําพูดน้ีบอย ๆ วา “คนเราอยูคนเดียวในโลกไมได” เราตองพึง่พาอาศัยกัน 

ซึ่งจะตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

  การที่จะสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นระหวางกันน้ัน เปนเร่ืองไมยาก แรกเร่ิมคือ 

1.  มีการติดตอพบปะกัน 

  เราจะตองมีการติดตอพบปะพูดคุยกับคนที่ตองการมีสัมพันธภาพกับเขา ใหเวลา

กับเขา ทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน เลนกีฬาดวยกัน และในที่สุดเราก็มีโอกาสสรางมิตรภาพ

ที่ดีตอกัน 

2.  มีความสนใจและประสบการณรวมกัน 

  ประสบการณเปนสิ่งที่นําคนสองคนใหมารวมมือกัน การชวยเหลือกันในระหวาง

การเลาเรียน หรือการทํางานดวยกัน มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน การรวมประสบการณ และ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน เปนการสรางมิตรภาพที่ดีใหเกิดขึ้นได 

3.  มีทัศนคติและความเชื่อท่ีคลายคลึงกัน 

  ชวงวัยรุนเปนชวงทีค่วามคิด ทัศนคติ และความรูสึกอาจมีการเปลีย่นแปลงอยาง

รวดเร็ว ถาคนไหนมีความคิดเห็นคลายคลึงกับเรา เราจะรูสึกพอใจ แตถาคนไหนมีความคิดแตกตาง

กับเรา เราจะรูสึกไมพอใจ แตในความเปนจริงตองเขาใจวา คนสวนใหญไมไดมีความเห็น

เหมือนกันทุกเร่ือง แมในคนที่เปนมิตรตอกันเพียงใดก็ตาม 

 

จะสรางสัมพันธภาพท่ีดีไดอยางไร 

  การเรียนรูวิธีการสรางสัมพันธภาพทีดี่เปนสําคัญ และทุกคนควรจะคนหาเพื่อให

เกิดมิตรภาพ ดังน้ี 

1. ความใสใจ เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดูแลกันทั้งยามสุข ยามทุกข 

2. ความไวเน้ือเชื่อใจ  การอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุขเราตองไววางใจในตัวเขา  

และตองใหเขาไววางใจในตัวเราดวย 

  3.  การยอมรับ  เราจะตองรูจักใหการยอมรับ และนับถือคนอ่ืน รูจักแสดงความ 
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ชื่นชม และยินดีกับความสําเร็จของผูอ่ืน 

  4.  การมีสวนรวม และการแบงปน  สัมพันธภาพที่ดีคือ การไดมีสวนรวมแบงปน

ในประสบการณ รูจักรับฟงความคิด และยอมรับความจริงจากคนสวนมาก 

  5.  การมีความยืดหยุน  คนทีม่ีความยืดหยุนจะเปนคนที่สามารถมีความสุข แมจะ

อยูกับคนที่มีความเห็นตางกัน 

  6.  ความเห็นอกเห็นใจผู อื ่น  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ จะทําไดงายถามี

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน เพราะจะไมเกิดความเขาใจผิดตอกัน 

  จากการที่คนเราตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นนั้น ก็เพื่อที่จะสามารถอยูรวมกับ

ผูอืน่ได โดยทีไ่ดรับการชวยเหลือจากผูอืน่ตามสมควร ไมวาจะเปนเพื่อน พอแม พีน่อง หรือคน   

อืน่ ๆ โดยเฉพาะการมีสัมพันธภาพทีดี่ระหวางพอแมกับลูกวัยรุนเปนสิง่ที่สําคัญมาก เพื่อลูกจะได

เติบโตเปนผูใหญที่ดี และประสบความสําเร็จในชีวิตตอไป 

 

การสรางสัมพันธภาพดวยการให 

• การฝกใหเปนผูเสียสละ หรือเปนผูใหน้ัน พอแมจะตองสอนลูก หรือเปน 

ตัวอยางในการเปนผูใหเสมอ 

• การใหโดยทั่วไปน้ัน เรามักจะนึกถึงแตการใหสิ่งของ หรือเงินทอง แตความ 

จริงยังมีสิง่สําคัญทีทุ่กคนควรใหแกกัน ไดแก การใหรอยยิม้ ใหความจริงใจ ใหการชวยเหลือ        

ใหคําชมเชย ใหความเมตตา ใหอภัย ฯลฯ ซึง่การใหสิง่เหลานีไ้มตองเสียเงินทองซือ้หา 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 
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- เอาแตใจตัวเอง 

- ทาทาอวดี 

เด็กที่เปนอยางน้ี ผูใหญก็จะมองวาไมนารักเลย บางทีทําใหอดคิดไมไดวา 

พอแมคงไมมีเวลาสั่งสอน 

• สวนในกลุมของเด็กวัยรุนดวยกัน ไดลองถามวาเพื่อนแบบไหนที่ไมอยาก 

คบดวย ก็ไดคําตอบวา 

- ประเภทที่ชอบดูถูกเพื่อน 

- เอาเปรียบไมชวยงานกลุม 

- ขี้อิจฉาเพื่อน เห็นเพื่อนมีดีไมได 

- ชอบพูดใหคนอ่ืนหนาแตก หมอไมรับเย็บ 

- คุยโมโออวดตนเอง และวาคนอ่ืน 

- ชอบแกลงเพือ่น 

ถาเปนอยางนี้เพื่อนก็ไมอยากคบหาสมาคม และไมอยากใหเขารวมกลุม  

เพราะเขาที่ไหนก็วงแตกกระเจิงทุกที จนเพื่อน ๆ เอือมระอา 

• คนเปนพอแมคงเศราใจมาก ถาลูกเรากลายเปนคนนารังเกียจที่ไมมีใคร 

อยากคบ ดังนัน้พอแมตองพยายามพูดคุยยกตัวอยางคนที่ทําตัวนารัก และคนทีท่ําตัวไมนารักให   

ลูกเห็น เพื่อเปรียบเทียบ และเอาเปนตัวอยาง ซึ่งลักษณะของคนนารักนั้น 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. เปนคนมนีิสัยสุขุมรอบคอบ ไมยกตนขมทาน 

 

“พอแมที่หวังใหลูกเปนที่รักของผูใหญ และเพื่อนฝูง ตองพยายามเพาะนิสัย 

ดังกลาวใหกับลูก ก็จะทําใหการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมเกิดเปนสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันและกัน 

ทุกคนก็จะมีแตความสุข” 
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2.3  ทักษะการเขาใจผูอื่น 

  การที่บุคคลจะอยูในครอบครัว อยูในสังคมอยางมีความสุข จําเปนตองรูจักตนเอง 

และรูจักผูที่ตนเกี่ยวของสัมพันธดวย ดังภาษิตจีนที่วา  “รูเขา  รูเรา  รบรอยคร้ัง  ชนะรอยคร้ัง” 

  ดังนั้น การที่เราจะทําความรูจักผูอื่น ซึ่งเราจะตองเกี่ยวของสัมพันธดวย ไมวาจะ

เปนภายในครอบครัวของเราเอง หรือในสถานศึกษา ในสถานทีท่ํางาน เพราะเราไมสามารถอยูคน

เดียวไดในทุกที ทุกสถานการณ 

 

 

หลักในการเขาใจผูอื่น มีดังน้ี 

  1.  ตองคํานึงวาคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับเรา จึงควรปฏิบัติ

กับเพื่อนมนุษยทุกคนดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน      

คนจน  คนรวย  คนแก  เด็ก  คนพิการ ฯลฯ 

  2.  บุคคลทุกคนมีความแตกตางกัน ทัง้พืน้ฐานความรู 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 ฉันอยางนัน้     

ฉันอยางนี้  ทําไมเธอไมทําอยางนัน้  ทําไมเธอไมทําอยางนี้  ทําไมเธอถึงไมเขาใจฉัน ฯลฯ ซึ่งเปน

การเอาใจเราไปยัดเยียดใสใจเขา และมักไมพึงพอใจในทุกเร่ือง ทุกฝาย ทั้งน้ีในดานกลับกัน หากเรา

คิดใหม ปฏิบัติใหม โดยพยายามทําความเขาใจผูอื่นไมวาจะเปน พอแมเขาใจลูก หรือลูกเขาใจ      

พอแม  เพื ่อนเขาใจเพื ่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

ทีจ่ะพูดใหคนอื่นฟง และปฏิบัติตาม ดังนัน้ สิ่งสําคัญที่เปนพืน้ฐานที่จะทําใหเราเขาใจผูอื่นก็คือ 

ทักษะการฟง ซึ่งจะตองเปนการฟงอยางตั้งใจ ไมขัดจังหวะ หรือแสดงอาการเบื่อหนาย และควร
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แสดงกิริยาตอบรับ เชน สบตา ผงกศีรษะ ทั้งนี ้การฟงอยางตั้งใจ จะทําใหเรารับทราบความคิด 

ความตองการ หรือปญหาของผูที่เราเกี่ยวของดวย ไมวาจะเปนในฐานะลูกกับพอแม  พอแมกับลูก  

นายจางกับลูกจาง  หัวหนากับลูกนอง  ฯลฯ  ซึง่จะทําใหเราเกิดอาการเขาใจ และสามารถแกปญหา

ไดอยางถูกตองในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

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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บทท่ี 10 

อาชีพแปรรูปสมุนไพร 

 

สมุนไพรกับบทบาททางเศรษฐกิจ 

สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยตาง ๆ การใช

สมุนไพรสําหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยตางๆ น้ี จะตองนําเอาสมุนไพรต้ังแตสองชนิดขึ้นไป

มาผสมรวมกันซึง่จะเรียกวา ยา ในตํารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแลวยังอาจประกอบดวยสัตวและ

แรธาตุอีกดวย เราเรียกพืช สัตว หรือแรธาตุที่เปนสวนประกอบของยานี้วา เภสัชวัตถุ   สมุนไพร

เปนสวนหน่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนิน โครงการ 

สมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเนนการนําสมุนไพรมาใชบําบัดรักษาโรคใน สถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และ สงเสริมใหปลูกสมุนไพรเพือ่ใชภายในหมูบานเปนการสนับสนุน

ใหมีการใชสมุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเปนวิธีหน่ึงที่จะชวยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อยา

สําเร็จรูปจากตางประเทศไดปละเปนจํานวนมาก 

การผลิตสมุนไพรในรูปแบบการประกอบอาชีพ 

ปจจุบันมีผู พยายามศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหสามารถนํามาใชใน

รูปแบบทีส่ะดวกยิง่ขึ้น เชน นํามาบดเปนผงบรรจุแคปซูล ตอกเปนยาเม็ด เตรียมเปนครีมหรือยา

ขีผ้ึง้เพื่อใชทาภายนอก เปนตน ในการศึกษาวิจัยเพื่อนําสมุนไพรมาใชเปนยาแผนปจจุบันนั้น ไดมี

การวิจัยอยางกวางขวาง โดยพยายามสกัดสารสําคัญจากสมุนไพรเพื่อใหไดสารที่บริสุทธิ ์ศึกษา

คุณสมบัติทางดานเคมี ฟสิกสของสารเพื่อใหทราบวาเปนสารชนิดใด ตรวจสอบฤทธิ์ดานเภสัช

วิทยาในสัตวทดลองเพื ่อดูใหไดผลดีในการรักษาโรคหรือไมเพียงใด ศึกษาความเปนพิษและ

ผลขางเคียง เมื่อพบวาสารชนิดใดใหผลในการรักษาที่ดี โดยไมมีพิษหรือมีพิษขางเคียงนอยจึงนํา

สารนั้นมาเตรียมเปนยารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อทดลองใชตอไป 

 

การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการจําหนาย 

สมุนไพรถูกนํามาใชสารพัดประโยชน และถูกแปรรูปออกมาในแบบตางๆเพื่อการจํานาย

ซึง่สามารถนํามาใชประกอบอาชีพ ทัง่อาชีพหลัก ละอาชีพเสริมได  สิง่สําคัญทีสุ่ดของการแปรรูป

สมุนไพร คือ การปรุงสมุนไพร  

การปรุงสมุนไพรหมายถึง การสกัดเอาตัวยาออกมาจากเนื้อไมยา สารทีใ่ชสกัดเอาตัวยา

ออกมาที่นิยมใชกัน ไดแก นํ้าและเหลา  สมุนไพรที่นํามาปรุงตามภูมิปญญาด้ังเดิมมี 7 รูปแบบ คือ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
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1.การตม  เปนการสกัดตัวยาออกมาจากไมยาดวยนํ้ารอน เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด ใชกับ

สวนของเนื้อไมที ่แนนและแข็ง เชน ลําตนและราก ซึ ่งจะตองใชการตมจึงจะไดตัวยาที ่เปน

สารสําคัญออกมา  ขอดีของการตม คือ สะอาด ปลอดจากเชื้อโรค มี 3ลักษณะ 

การตมกินตางน้ํา  คือการตมใหเดือดกอนแลวตมดวยไฟออนๆอีก 10 นาที หลังจากนั้น

นํามากนิแทนนํ้า 

การตมเคี่ยวคือ การตมใหเดือดออนๆ ใชเวลาตม 20-30 นาท ี 

การตม 3 เอา1    คือ การตมจากนํ้า 3 สวน ใหเหลือเพียง 1 สวน ใชเวลาตม 30-45นาท ี

2.การชง เปนการสกัดตัวยาสมุนไพรดวยน้าํรอน  ใชกับสวนทีบ่อบบาง เชน ใบ ดอก ที่

ไมตองการโดนน้าํเดือดนานๆตัวยาก็ออกมาได   วิธีการชง คือ ใหนํายาใสแกวเติมน้ํารอนจัดลงไป 

ปดฝาแกวทิ้งไวจนเย็น ลักษณะน้ีเปนการปลอยตัวยาออกมาเต็มที่ 

3. การใชนํ้ามัน ตัวยาบางชนิดไมยอยละลายน้ํา แมวาจะตมเคีย่วแลวก็ตาม สวนใหญยาที่

ละลายน้ําจะไมละลายในน้ํามันเชนกัน จึงใชน้ํามันสกัดยาแทน แตเนือ่งจากยาน้าํมันทาแลวเหนียว 

เหนอะหนะ เปอนเสื้อผา จึงไมนิยมปรุงใชกัน 

4.การดองเหลา เปนการใชกับตัวยาของสมุนไพรที่ไมละลายน้ํา แตละลายไดดีในเหลา

หรือแอลกอฮอล การดองเหลามักมีกลิน่แรงกวายาตม เนือ่งจากเหลามีกลิน่ฉุน และหากกินบอยๆ

อาจทําใหติดได จึงไมนิยมกินกัน จะใชตอเมื่อกินยาเม็ดหรือยาตมแลวไมไดผล 

5.การตมคั้นเอาน้ํา   เปนการนําเอาสวนของตนไมที่มีน้าํมากๆออนนุม ตําแหลกงาย เชน 

ใบ หัว หรือเหงา นํามาตําใหละเอียด และคัน้เอาแตน้าํออกมา สมุนไพรทีใ่ชวิธีการนีก้ินมากไมได

เชนกัน เพราะน้าํยาทีไ่ดจะมีกลิน่และรสชาติทีรุ่นแรง ตัวยาเขมขนมาก ยากทีจ่ะกลืนเขาไปทีเ่ดียว 

ฉะน้ันกินคร้ังละหน่ึงถวยชาก็พอแลว 

6.การบดเปนผง เปนการนําสมุนไพรไปอบหรือตากแหงแลวบดใหเปนผง สมุนไพรที่

เปนผงละเอียดมากยิ ่งมีสรรพคุณดี เพราะจะถูกดูดซึมสู ลําไสงาย จึงเขาสู รางกายได

รวดเร็ว  สมุนไพรผงชนิดใดทีก่ินยากก็จะใชปนเปนเม็ดที่เรียกวา "ยาลูกกลอน" โดยใชน้าํเชื่อม,

น้ําขาวหรือน้าํผึง้ เพือ่ใหติดกันเปนเม็ด สวนใหญนิยมใชน้ําผึง้เพราะสามารถเก็บไวไดนานโดยไม

ขึ้นรา 

7.การฝน   เปนวิธีการทีห่มอพืน้บานนิยมกันมาก วิธีการฝน คือ หาภาชนะใสน้ําสะอาด

ประมาณคร่ึงหน่ึงแลวนําหินลบัมดีเลก็ๆจุมลงไปในหินโผลเหนือนํ้าเล็กนอย นําสมุนไพรมาฝนจน

ไดนํ้าสีขุนเล็กนอยกินคร้ังละ 1 แกว 

อยางไรก็ตามการแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร ควรแปรรูปในลักษณะอาหารหรือเคร่ืองใชที่

ไมจัดอยูในประเภทยารักษา คือไมมีสรรพคุณในการรักษาหรือปองกัน บรรเทา บําบัดโรค เนื่องจาก
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ผลิตภัณฑประเภทยาจะตองผานการตรวจสอบที่มีมาตรฐานสูงและถูกตอง มีผูชํานาญการที่มีคุณวุฒิ

ในการดําเนินการดวย 

ลักษณะของผู ที จ่ะประกอบอาชีพผลิตภัณฑสมุนไพรในการปรุงผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร  ผูปรุงจําเปนตองรูหลักการปรุงผลิตภัณฑจากสมุนไพร  4  ประการคือ 

1. เภสัชวัตถุ ผูปรุงตองรูจักชื่อ และลักษณะของเภสัชวัตถุทั้ง ๓ จําพวก  คือ  พืชวัตถ ุ

สัตววัตถุ และธาตุวัตถุ รวมทั้งรูป สี กลิ่นและรสของเภสัชวัตถุน้ันๆ ตัวอยางเชน กะเพราเปนไมพุม

ขนาดเล็ก มี ๒ ชนิด คือ  กะเพราแดงและกะเพราขาว ใบมีกลิน่หอม รสเผ็ดรอน หลักของการปรุง

ยาขอน้ีจําเปนตองเรียนรูจากของจริง 

2. สรรพคณุเภสัช ผูปรุงตองรูจักสรรพคุณของยา ซึง่สัมพันธกับรสของสมุนไพรเรียกวา  

รสประธาน แบงออกเปน 

2.1 สมุนไพรรสเย็น ไดแก ยาที ่ประกอบดวยใบไมที ่รสไมเผ็ดรอนเชน เกสร

ดอกไม  สตัตเขา (เขาสัตว ๗ ชนิด) เนาวเขีย้ว (เขี้ยวสัตว ๙ ชนิด)และของที่เผาเปนถาน ตัวอยางเชน 

ยามหานิลยามหากาฬ เปนตน ยากลุมนีใ้ชสําหรับรักษาโรคหรืออาการผิดปรกติทางเตโชธาตุ (ธาตุ

ไฟ) 

2.2 สมุนไพรรสรอน ไดแก ยาที ่นําเอาเบญจกูล ตรีกฎก หัสคุณ ขิง และขามาปรุง 

ตัวอยางเชน ยาแผนโบราณทีเ่รียกวายาเหลืองทัง้หลาย ยากลุมนีใ้ชสําหรับรักษาโรคและอาการ

ผิดปรกติทางวาโยธาตุ (ธาตุลม) 

2 . 3  ส มุ น ไ พ ร ร ส สุ ขุ ม  ไ ด แ ก  ย า ที ่ผ ส ม ด ว ย  โ ก ฐ  เ ที ย น  ก ฤ ษ ณ า 

กระลําพัก  ชะลูด  อบเชย  ขอนดอก และแกนจันทนเทศ เปนตน ตัวอยางเชน ยาหอมทั้งหลายยาก

ลุมน้ีใชรักษาความผิดปรกติทางโลหิต 

นอกจากรสประธานของสมุนไพรดังทีก่ลาวนี้เภสัชวัตถุยังมีรสตางๆ อีก 9 รสคือ รสฝาด 

รสหวาน รสเบือ่เมา รสขม รสมัน รสหอมเย็นรสเค็ม รสเปรีย้ว และรสเผ็ดรอน  ในตําราสมุนไพร

แผนโบราณบางตําราไดเพิ่มรสจืดอีกรสหน่ึงดวย  

3. คณาเภสัช ผูปรุงสมุนไพรตองรูจักเคร่ืองสมุนไพรทีป่ระกอบดวยเภสัชวัตถุมากกวา  1 

ชนิด  ที่นํามารวมกันแลวเรียกเปนชื่อเดียว ตัวอยางเชน 

ทเวคันธา หมายถึงเครือ่งสมุนไพรทีป่ระกอบดวยเภสัชวัตถุ 2 ชนิด คือ รากบุนนาค 

และ รากมะทราง 

ตรีสุคนธ หมายถึงเคร่ืองสมุนไพรที่ประกอบดวยเภสัชวัตถุ 3 ชนิด คือ รากอบเชย

เทศ รากอบเชยไทย และรากพมิเสนตน 
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4. เภสชักรรม ผูปรุงสมุนไพรตองรูจักการปรุงยาซึ่งมีสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ 

4.1 พิจารณาตัวสมุนไพรวาใชสวนไหนของเภสัชวัตถุ เชน ถาเปนพืชวัตถุ จะใชสวน

เปลอืกรากหรือดอก ใชสดหรือแหง ตองแปรสภาพกอนหรือไม  ตัวอยางสมุนไพรที่ตองแปรสภาพ

กอนไดแก เมล็ดสลอด เพราะสมุนไพรน้ีมีฤทธิ์แรงจึงตองแปรสภาพเพื่อลดฤทธิ์เสียกอน 

4.2 ดูขนาดของตัวสมุนไพรยา วาใชอยางละเทาไร และผูปรุงสมุนไพรควรมีความรูใน

มาตราโบราณ ซึ่งใชสวนตางๆ ของรางกาย  หรือเมล็ดพืชที่เปนที่รูจักคุนเคยมาเปนตัวเทียบ

ขนาด  เชน คําวาองคุลี หมายถึงขนาดเทา 1 ขอของนิว้กลาง กลอมหมายถึงขนาดเทากับเมล็ด

มะกล่ําตาหนู และกล่ําหมายถึงขนาดเทากับเมล็ดมะกล่ําตาชาง เปนตน 

การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารและยา (ขอเคร่ืองหมาย อย.) 

“อาหาร” ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  หมายถึง “วัตถุทุกชนิดทีค่นกิน  ดืม่ หรือ

นําเขาสูรางกาย  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ  นอกจากนี้

อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  วัตถุเจือปนอาหาร  สี  เครื่องปรุงแตง

กลิน่รสดวย” 

ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อจําหนายมีจํานวนหน่ึงที่เปนผลิตภัณฑที่คาบเกี่ยวหรือก้ํากึ่งวาจะเปน

ยาหรืออาหาร  เพื่อปองกันความสับสนในเร่ืองน้ี  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกําหนด

แนวทางในการพิจารณาวา ผลิตภัณฑใดที่จัดเปนอาหาร  ตองมีลักษณะดังน้ี 

1. มีสวนประกอบเปนวัตถุทีม่ีในตําราทีรั่ฐมนตรีประกาศตามพระราชบัญญัติยาและโดย

สภาพของวัตถุน้ันเปนไดทั้งยาและอาหาร 

2. มีขอบงใชเปนอาหาร 

3. ปริมาณการใชไมถึงขนาดที่ใชในการปองกันหรือบําบัดรักษาโรค 

4. การแสดงขอความในฉลากและการโฆษณาอาหารที่ผสมสมุนไพรซึ่งไมจัดเปนยานั้น

ตองไมมีการแสดงสรรพคุณเปนยากลาวคือปองกัน บรรเทา บําบัด  หรือรักษาโรคตาง ๆ  

การแบงกลุมผลิตภัณฑอาหาร 

อาหารแบงตามลักษณะการขออนุญาตผลิต  ออกเปน 2 กลุมคือ 

1. กลุมอาหารที่ไมตองมีเคร่ืองหมาย อย. 

อาหารกลุมนี้ สวนใหญเปนอาหารที่ไมแปรรูปหรือถาแปรรูปก็จะใชกระบวนการผลิต

งาย ๆ ในชุมชน  ผูบริโภคจะตองนํามาปรุงหรือผานความรอนกอนบริโภค  อาหารกลุมนีผู้ผลิตที่มี

สถานทีผ่ลิตไมเขาขายโรงงาน (ใชอุปกรณหรือเครื่องจักรต่าํกวา 5 แรงมา หรือคนงานนอยกวา 7

คน)  สามารถผลิตจําหนายไดโดยไมตองมาขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  แตตองแสดงฉลากอาหารที่ถูกตองไวดวย 
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2. กลุมอาหารที่ตองมีเคร่ืองหมาย อย. 

อาหารกลุมนีเ้ปนอาหารทีม่ีการแปรรูปเปนอาหารกึง่สําเร็จรูปหรืออาหารสําเร็จรูปแลว  

ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอผูบริโภคในระดับต่าํ  ปานกลางหรือสูง  แลวแตกรณี ไดแก อาหารที่

ตองมีฉลาก  อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  หรืออาหารควบคุมเฉพาะ  ดังนั้น จึงจําเปนตอง

ขออนุญาตสถานทีผ่ลิตอาหารและขอขึน้ทะเบียนตํารับอาหาร  หรือจดทะเบียนอาหาร  หรือแจง

รายละเอียดของอาหารแตละชนิดแลวแตกรณี  ไดทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ตัวอยางผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมเขาขายการเปนยาไดแก สบูสมุนไพร แชมพูสระผม 

สมุนไพร ผงขัดผิวสมุนไพร เกลือผสมสมุนไพรสําหรับขัดผิว เทียนหอม เครื่องดื่มจากสมุนไพร 

น้าํหอมปรับอากาศจากสมุนไพร น้าํจิม้น้าํซอสปรุงรสผสมสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพรอบแหง

พรอมรับประทาน ลูกอมสมุนไพร ชาสมุนไพรสําเร็จรูปพรอมชง เปนตน 

สวนตัวอยางผลิตภัณฑจากสมุนไพรที ่เขาขายเปนยาไดแก  สมุนไพรลดน้ ําหนัก 

เครื่องสําอางบํารุงผิว แกอาการทางผิวหนังหรือทําใหขาว เครือ่งดืม่สมุนไพรทีม่ีสรรพคุณรักษา 

บําบัดหรือบรรเทาอาการจากโรคตางๆ เปนตน 

 

กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนสืบคนหาสมุนไพรที่ในทองถิน่และจดไววามีกี่ชนิด แตละชนิดมีสรรพคุณ

อะไร จากน้ันนํามาแลกเปลี่ยนความรูในกลุม 

2. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องการแปรรูป สมุนไพรที่สืบคนจากขอ 1 วาจะสามารถ

แปรรูปทําผลิตภัณฑอะไรไดบาง 

3. ใหผูเรียนเขียนสรุปจากการอภิปรายในขอ 2 วานผลิตภัณฑสมุนไพรของผูเรียนอยูใน

กลุมและชนิดอาหารอะไร และจะตองขออนุญาตการผลิตตากคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) หรือไมใชเอกสารในการขออนุญาตอะไรบาง 
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บรรณานกุรม 

 

นพ.กิตติ  ปรมัตถผล, นายปรีชา  ไวยโภคา : รวมชุดสาระการเรียนรูพื้นฐาน “สุขศึกษา 2”  

             ชวงชั้นท่ี 3 ม.2, 2550.  บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด 
 

พญ.กุสุมาวดี  ดําเกลี้ยง,  ปรีชา  ไวยโภคา และคณะ  :  รวมชุดสาระการเรียนรูพื้นฐาน  

“สุขศึกษา 6” ชวงชั้นท่ี 4 ม.6, 2550.   บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด 
 

นพ.กิตติ  ปรมัตถผล, นายปรีชา  ไวยโภคา : รวมชุดสาระการเรียนรูพื้นฐาน “สุขศึกษา 3”  

             ชวงชั้นท่ี 3 ม.3, 2550.  บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด 
 

วิฑูรย  สิมาโชคดี, คูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงานใหม. 2540.  บริษัท ส.เอเชยีเพรส จํากดั. 

 กรุงเทพมหานคร. 
 

ความรูเร่ืองโชค : ทางแก ดูแล ปองกัน, 2543 : บริษัท รีดเดอรส ไดเจสท (ประเทศไทย) จํากัด. 

 กรุงเทพมหานคร 
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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 ยกุหะนันทน โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )   

5.   นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

6.   นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1.   นางสาวนวลพรรณ   ศาสตรเวช หนวยศกึษานิเทศก 

2.   นางสุปรารถนา   ยกุหะนันทน 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 
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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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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2 

คณะที่ปรึกษา 

นายประเสริฐ  บญุเรือง   เลขาธิการ กศน. 

นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

นายวัชรินทร  จําป   รองเลขาธิการ กศน. 

นางวัทนี  จันทรโอกลุ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 

นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  หัวหนาหนวยศกึษานิเทศก 

นางศุทธินี  งามเขตต  ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

นายสุรพงษ  มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

นายกิตติพงศ จันทวงศ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

นางสาวผณินทร แซอ้ึง   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  

นางสาวเพชรินทร  เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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