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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัส ทช 21002 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต น เป นหนั ง สื อเรี ย นทีจ่ ัดทํา ขึ้น สําหรับ ผูเรีย นทีเ่ ปนนัก ศึก ษานอกระบบ ใน
การศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวติ รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูท ีค่ าดหวัง
และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้น
ใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา
ในเรื่องนัน้ ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้ หา แตละเรือ่ ง ผูเ รียนสามารถนําไป
ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 10 บท
บทที่ 1 การพัฒนาการของรางกาย
บทที่ 2 สุขภาพทางเพศ
บทที่ 3 สารอาหาร
บทที่ 4 สุขภาพทางกาย
บทที่ 5 โรคระบาด
บทที่ 6 ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
บทที่ 7 การปองกันสารเสพติด
บทที่ 8 อันตรายจากการประกอบอาชีพ
บทที่ 9 ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 10 อาชีพแปรรูปสมุนไพร
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โครงสรางรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษา
สาระสําคัญ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ทช 21002)

เปนความรูเจตคติที่ดีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อธิบายธรรมชาติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
2. บอกหลักการดูแลและการสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว
3. ปฏิบัติตนในการดูแล และสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจนเปนกินนิสัย
4. ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยดวยกระบวนการ
ทักษะชีวิต
5. แนะนําการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการหลีกเลี่ยง
6. ปฏิบัติตนดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน

ขอบขายเนือ้ หา

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

พัฒนาการของรางกายของมนุษยตองเปนไปตามวัย ทุกคนจําเปนตองเรียนรูใหเขาใจถึง
โครงสราง หนาที่ และการทํางานของระบบอวัยวะที่สําคัญในรางกายรวมถึงการปองกันดูแลรักษาไมใหเกิดการ
ผิดปกติ เพื่อใหพัฒนาการของรางกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญ
 ญา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายโครงสราง หนาที่ และการทํางานของระบบอวัยวะสําคัญของรางกาย
2. บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาและปองกันอาการผิดปกติของระบบ
อวัยวะที่สําคัญ
3. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยได
4. อธิบายพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของมนุษยในดานตาง ๆ ได
ขอบขายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 โครงสราง หนาที่และการทํางานของระบบตางๆ ที่สําคัญของรางกาย
และการดูแลรักษาการปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ
เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงตามวัย
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เรื่องที่ 1 โครงสราง หนาที่และการทํางานของระบบตาง ๆ ทีส่ ําคัญของรางกาย และการดูแลอวัยวะรักษา การ
ปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ
รางกายของมนุษยประกอบขึ้นจากหนวยเล็กที่สุด คือ เซลลจํานวนหลายพันลานเซลล เซลล
ทีม่ ีโครงสรางและหนาทีค่ ลายคลึงกันมารวมเปนเนือ้ เยือ่ เนือ้ เยื่อมีหลายชนิด แตละชนิดเมือ่ มาประกอบกันจะ
เปนอวัยวะ อวัยวะที่ทําหนาที่ประสานสัมพันธกันรวมเรียกวา ระบบในรางกายมนุษย ประกอบดวยระบบการ
ทํางานทั้งสิ้น 10 ระบบ แตละระบบมีการทํางานที่ประสานสัมพันธกัน กลไกทํางานของรางกายมีการทํางานที่
ซับซอน โดยมีระบบประสาทรวมทั้งฮอรโมนจากระบบตอมไรทอเปนหนวยควบคุมการทํางานของรางกาย
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อวัยวะตาง ๆ ของรางกายนั้นมีมากมาย มีทั้งอวัยวะที่เรามองเห็น ซึ่งสวนใหญจะอยูภายนอก
รางกาย และอวัยวะที่เรามองไมเห็นซึ่งอยูภายในรางกายของคนเรา
การทํ างานของระบบอวั ยวะตาง ๆ ของรางกาย ประกอบด วยโครงสรางที่ สลั บซั บซอนยิ่ งกว า
เครื่องยนตกลไกที่มนุษยสรางขึ้นเปนอยางมาก ธรรมชาติไดสรางระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายอยางนาพิศวง พอจําแนก
ไดเปน 10 ระบบ ซึ่งแตละระบบก็จะทํางานไปตามหนาที่ 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)
ระบบอวัยวะที่จัดวาเปนระบบโครงสรางพื้นฐานของรางกาย คือ ระบบผิวหนัง ระบบโครง
กระดูก และระบบกลามเนื้อ ระบบอวัยวะทั้ง 3 มีความเกี่ยวของสัมพันธ กลาวคือ ระบบผิวหนังทําหนาที่ปก
คลุมรางกาย ซึ่งรวมทั้งการหุมหอปองกันอันตรายระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อดวย สําหรับระบบกระดูกทํา
หนาที่เปนโครงรางของรางกาย เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ เมื่อกลามเนื้อหดตัวทําใหรางกายสามารถเคลื่อนไหว
สวนตาง ๆ ได ระบบทั้ง 3 นอกจากมีการทํางานเกี่ยวของกันและตองทํางานประสานกับระบบอื่น ๆ อีกดวย ใน
ชิ้นนี้จะกลาวถึงการทํางานของระบบอวัยวะ 4 ระบบ คือระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ ระบบกระดูก และระบบ
ไหลเวียนโลหิต

1. ระบบผิวหนัง

ผิวหนังเปนอวัยวะที่หอหุมรางกาย
เซลลชั้นบนมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ มีเคอราทิน
(Keratin) ใสและหนา มีความสําคัญ คือ ปองกันน้าํ ซึม
เขาสูรางกาย การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดเคอราทีน
เรียกวา เคอราที-ไนเซซัน (Keratinization) ตัวอยาง
อวัยวะทีเ่ กิดกระบวนการดังกลาว เชน ฝามือ ฝาเทา
ผิวหนังประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่อยูบนพื้นผิว เรียกวา หนังกําพรา (Epidermis) สวนที่
อยูล กึ ลงไป เรียกวา หนังแท (Dermis)
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1. หนังกําพรา (Epidermis) เปนผิวหนังสวนบนสุด ประกอบดวยเซลลบาง ๆ ตรงพื้นผิวไมมี
นิวเคลียส และจะเปนสวนที่มีการหลุดลอกออกเปนขี้ไคล แลวสรางเซลลขึ้นมาทดแทนอยูเ สมอสวนตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชั้นผิวหนังกําพรา ไดแก เล็บมือ เล็บเท า ขน และผม สวนเซลลชั้นในสุดที่ทําหนาที่ผลิตสีผิ ว
(Melanin) เรียกวา สเตรตัม เจอรมินาทิวัม (Stratum Germinativum)
2. หนังแท (Dermis) ผิวหนังแทอยูใ ตผิวหนังกําพรา หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ประกอบดวย
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2 ชัน้ คือ
2.1 ชั้นบนหรือชั้นตื้น (Papillary Layer) เปนชั้นที่นูน ยื่นเขามาแทรกเขาไปในหนังกําพรา
เรียกวา เพ็บพิลารี (Papillary) มีหลอดเลือด และปลายประสาทฝอย
2.2 ชั้นลางหรือชั้นลึก (Reticular Layer) มีไขมันอยู มีรากผมหรือขนและตอมไขมัน
(Sebaceous Glands) อยูในชั้นนี้

ความสําคัญของระบบผิวหนัง
1. เปนสวนที่หอหุมรางกาย สําหรับปองกันอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะใตผิวหนัง
2. เปนอวัยวะรับสัมผัสความรูสึกตาง ๆ เชน รอน หนาว
3. เปนอวัยวะขับถายของเสีย เชน เหงื่อ
4. เปนอวัยวะทีช่ วยขับสิ่งตาง ๆ ทีอ่ ยูในตอมของผิวหนังใหเปนประโยชนตอรางกาย เชน
ขับไขมันไปหลอเลี้ยงเสนขนหรือผมใหเงางาม
5. ชวยเปนสวนปองกันรังสีตาง ๆ ไมใหเปนอันตรายตอรางกาย
6. ชวยควบคุมความรอนในรางกายใหคงที่อยูเสมอ รางกายขณะปกติอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส หรือ 98.7 องศาฟาเรนไฮต หรือถาอากาศอบอาวเกินไปก็จะระบายความรอนออกทางรูขมุ ขน
การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผิวหนัง
ผิวหนังเปนอวัยวะภายนอกที่หอหุมรางกาย ชวยสงเสริมบุคลิกภาพของบุคคลและบงบอกถึง
การมีสุขภาพที่ดีและไมดีของแตละคนดวย เชน คนที่มีสุขภาพดี ผิวหนังหรือผิวพรรณจะเตงตึง สดใส แข็งแรง
ซึ่งจะตรงกันขามกับผูที่มีสุขภาพไมดีหรือเจ็บปวย ผิวหนังจะแหง ซีดเซียว หรือผิวหนังเปนแผลตกสะเก็ด เปน
ตน ดังนัน้ จึงจําเปนตองสรางเสริมและดูแลผิวหนังใหมีสภาพที่สมบูรณมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูเสมอ
ดังนี้
1. อาบน้ําชําระลางรางกายใหสะอาดดวยสบูอยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง
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2. ทาครีมบํารุงผิวที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผิวของตนเอง ซึ่งตามปกติวัยรุนจะมีผิวพรรณ
เปลงปลั่งตามธรรมชาติอยูแลว ไมจําเปนที่จะตองใชครีมบํารุงผิว ยกเวนในชวงอากาศหนาว ซึง่ จะทําใหผิวแหง
แตก
3. ทาครีมกันแดดกอนออกจากบานเมื่อตองไปเผชิญกับแดดรอนจัด เพื่อปองกันอันตรายจาก
แสงแดดที่มีรังสีซึ่งเปนอันตรายตอผิวหนัง
4. สวมเสื้อผาที่สะอาดพอดี ตัวไมคับหรือหลวมเกินไป และเหมาะสมกับภูมิอากาศตาม
ฤดูกาล
5. รับประทานอาหารใหครบทุกหมู และเพียงพอตอความตองการโดยเฉพาะผักและผลไม
6. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 6-8 แกว น้ําจะชวยใหผิวพรรณสดชื่นแจมใส
7. ออกกําลังกายเปนประจําเพื่อใหรางกายแข็งแรง
8. นอนหลับ พักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง
9. ดูแลผิวหนังอยาใหเปนแผล ถามีควรรีบรักษาเพื่อไมไดเกิดแผลเรื้อรัง เพราะแผลเปน
ทางผานของเชื้อโรคเขาสูรางกาย

2. ระบบกลามเนือ้

กลามเนื้อเปนแหลงพลังงานที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว ในสวนตาง ๆ ของรางกายมีกลามเนื้อ
อยูในรางกาย 656 มัด เราสามารถสรางเสริมกลามเนื้อใหใหญโต แข็งแรงได ดังเชน นักเพาะกายที่มีกลามเนื้อ
ใหญ โ ตให เ ห็ น เป น มั ด ๆ หรื อ นั ก กี ฬ าที ่มี ก ล า มเนื ้อ แข็ ง แรงสามารถปฏิ บั ติ ง านอย า งหนั ก หน ว งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ อดทนตอความเมื่อยลา กลามเนื้อประกอบดวยน้ํา 75% โปรตีน 20% คารโบไฮเดรต ไขมัน เกลือ
แร และอืน่ ๆ อีก 5%
ความสําคัญของระบบกลามเนื้อ
1. ชวยใหรางกายสามารถเคลื่อนไหวไดจากการทํางาน ซึ่งในการเคลื่อนไหวของรางกายนี้
ตองอาศัยการทํางานของระบบโครงกระดูกและขอตอตาง ๆ ดวย โดยอาศัยการยืด และหดตัวของกลามเนื้อ
2. ชวยใหอวัยวะภายในตาง ๆ เชน หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร สําไสเล็ก สําไสใหญ
หลอดเลือด ทํางานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบีบรัดตัวของกลามเนื้อของอวัยวะดังกลาว
3. ผลิตความรอนใหความอบอุน แกรางกาย ซึง่ ความรอนนี้เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อ
แลวเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
4. ชวยปองกันการกระทบกระเทือนจากอวัยวะภายใน
5. เปนที่เกิดพลังงานของรางกาย
ชนิดของกลามเนื้อ
กลามเนื้อแบงตามลักษณะรูปรางและการทํางานได 3 ชนิด คือ
1. กลามเนื้อลาย (Striated Muscle or Crosstripe Muscle) เปนกลามเนื้อที่ประกอบเปนโครงราง
ของรางกาย (Skeletal Muscle) เปนกลามเนือ้ ทีป่ ระกอบเปนลําตัว หนา แขน ขา เปนตน
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โครงสรางและรูปรางลักษณะไฟเบอร (Fiber) หรือเซลลของเนือ้ เยือ่ กลามเนือ้ ลาย มีรูปราง
ยาวรีเปนรูปกระสวย ไฟเบอรมีขนาดยาว 1-40 มิลลิเมตร มีพื้นหนาตัดกวาง 0.01-0.05 มิลลิเมตร ไฟเบอรแตละ
อันเมื่อสองดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบลายตามขวางเปนสีแกและออนสลับกัน

2. กลามเนือ้ เรียบ (Smooth Muscle) กลามเนื้อเรียบประกอบเปนอวัยวะภายในรางกาย เรียกวา
กลามเนือ้ อวัยวะภายใน ไดแก ลําไส กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะ มดลูก หลอดเลือด หลอดน้ําเหลือง
เปนตน
กลามเนื้อเรียบสนองตอบสิ่งเรานานาชนิดไดดี เชน การขยายตัว การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและกระแสประสาท ความเย็นจะทําใหกลามเนื้อหดตัวไดดี สําหรับความรอนนั้นขึ้นอยูกับอัตราการให
วาเร็วหรือชา คือ ถาหากประคบความรอนทันทีทันใด ความรอนจะกระตุนใหกลามเนื้อหดตัว แตใหความรอน
ทีละนอยกลามเนื้อจะคลายตัว กลามเนื้อเรียบมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของเลือดหรือน้ําใน
เนือ้ เยือ่ ฮอรโมน วิตามิน ยา เกลือ กรด ดาง
3. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) กลามเนื้อหัวใจจะพบที่หัวใจและผนังเสนเลือดดําใหญที่
นําเลือดเขาสูห ัวใจเทานั้น เซลลกลามเนือ้ หัวใจมีลักษณะโดยทัว่ ไปคลายคลึงกับเซลลกลามเนื้อลาย คือ มีการ
เรียงตัวใหเห็นเปนลายเมื่อดูดวยกลองจุลทรรศน กลามเนื้อหัวใจมีลักษณะแตกกิ่งกานและสานกัน มีรอยตอและ
ชอง (Gap Junction) ระหวางเซลล ซึ่งเปนบริเวณที่มีความตานทานไฟฟาต่ํา ทําใหเซลลกลามเนื้อหัวใจสามารถ
สงกระแสไฟฟาผานจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลลหนึ่งได

การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบกลามเนื้อ
การทํางานของกลามเนือ้ ทีม่ ีประสิทธิภาพตองทํางานประสานสัมพันธกับกระดูกและขอตอ
ตาง ๆ อยางเหมาะสมกลมกลืนกัน ตลอดจนมีผิวหนังหอหุม ดังนัน้ อวัยวะตาง ๆ เหลานี้จึงตองไดรับการสราง
เสริมบํารุง คือ
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน โดยเฉพาะวัยรุนตองการสารอาหารประเภทโปรตีน
แคลเซียม วิตามิน และเกลือแร เพื่อเสริมสรางกลามเนื้อและกระดูกใหแข็งแรงสมบูรณ ควรไดรับอาหารที่ให
สารอาหารโปรตีนอยางนอย 1 กรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน และตองรับประทานอาหารใหครบทุกหมูใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอ
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อวัยวะตาง ๆ
ละ 30-60 นาที

2. ดื่มน้ํามาก ๆ อยางนอยวันละ 6-8 แกว เพราะน้ํามีความสําคัญตอการทํางานของระบบ
3. ออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วัน
4. ปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อโดยไมใชกลามเนือ้ มากเกินความสามารถ

3. ระบบโครงกระดูก

มนุษยจะมีรูปรางเหมาะสมสวยงามขึ้นอยูกับกระดูกสวนตาง ๆ ที่ประกอบเปนโครงรางของ
รางกายเริ่มแรกกระดูกที่เกิดขึ้นเปนกระดูกออนและเปลี่ยนเปนกระดูกแข็งในระยะตอมา โดยมีเลือดไปเลี้ยงและ
นําแคลเซียมไปสะสมในกระดูก
กระดูกจะเจริญทัง้ ดานยาวและดานกวาง กระดูกจะยาวขึน้ โดยเฉพาะในวัยเด็ก กระดูกจะยาว
ขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุ 18 ปในหญิงและ 20 ปในชาย แลวจึงหยุดเจริญเติบโต และกลายเปนกระดูกแข็งแรงทัง้ หมด
สวนการขยายใหญยังมีอยูเนื่องจากยังมีเซลลกระดูกใหมงอกขึ้นเปนเยื่อหุมรอบ ๆ กระดูก กระดูกเปนอวัยวะ
สํ า คั ญ ในการช ว ยพยุ ง ร า งกายและประกอบเป น โครงร า ง เป น ที ่ยึ ด เกาะของกล า มเนื ้อ และป อ งกั น การ
กระทบกระเทือนตออวัยวะภายในของรางกาย เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูก 206 ชิ้น แบงเปนกระดูกแกน 80
ชิน้ และกระดูกระยางค 126 ชิ้น กระดูกใหญที่สําคัญ ๆ ประกอบเปนโครงราง ไดแก
1. กระโหลกศีรษะ (Skull) ประกอบดวย กระดูก 8 ชิ้น
2. กระดูกใบหนา (Face Bone) ประกอบดวยกระดูก 14 ชิ้น
3. กระดูกที่อยูภายในของหูสวนกลาง (Ear Ossicles) ประกอบดวยกระดูก 6 ชิ้น
4. กระดูกโคนลิ้น (Hyoid Bone) ประกอบดวยกระดูก 1 ชิ้น
5. กระดูกลําตัว (Hyoid of the Trunk) ประกอบดวยกระดูก 26 ชิ้น
6. กระดูกหนาอก (Sternum) ประกอบดวยกระดูก 1 ชิ้น
7. กระดูกซี่โครง (Ribs)ประกอบดวยกระดูก 24 ชิ้น หรือ 12 คู
8. กระดูกแขนและขา (Appendicular Skeleton) ประกอบดวยกระดูก 126 ชิ้น

ความสําคัญของระบบโครงกระดูก
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1. ประกอบเปนโครงราง เปนสวนที่แข็งของรางกาย
2. เปนที่รองรับและปองกันอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
3. เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ ทําใหมีการเคลื่อนไหวได
4. เปนที่สรางเม็ดเลือด
5. เปนทีเ่ ก็บและจายเกลือแคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม
6. ปองกันอวัยวะภายในรางกาย เชน ปอด หัวใจ ตับ สมอง และประสาท เปนตน
การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบโครงกระดูก
1. รับประทานอาหารใหครบทุกหมูโ ดยเฉพาะอาหารทีม่ ีสารแคลเซียมและวิตามินดี ไดแก
เนื้อสัตว นมและผักผลไมตางๆ รับประทานใหเพียงพอตอความตองการของรางกายเพื่อไปสรางและบํารุง
กระดูกใหแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ออกกําลังกายเปนประจําสม่าํ เสมอจะชวยใหรา งกายแข็งแรง กระดูกและกลามเนื้อทีไ่ ดรับ
การบริหารหรือทํางานสม่ําเสมอ จะมีความแข็งแกรงมากขึ้น มีการยืดหยุน และทํางานไดอยางเต็มที่
3. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับกระดูก หากไดรับอุบัติเหตุโดยถูกตี กระแทก ชน หรือตก
จากที่สูงจนทําใหกระดูกแตกหรือหัก ตองรีบปฐมพยาบาลอยางถูกวิธีและพบแพทย เพื่อใหกระดูกกลับสูสภาพ
ปกติและใชงานไดดอี ยางปกติ

4. ระบบไหลเวียนเลือด

ระบบไหลเวียนเลือดเปรียบเสมือนระบบการขนสง ทัง้ นีเ้ ปนเพราะในระบบไหลเวียนเลือด
มีเลือดทําหนาที่ลําเลียงอาหารที่ยอยสลายแลว น้ํา กาซ ไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ ของรางกาย และเวลาเลือดไหลเวียน
กลับก็จะพาเอาของเสียตาง ๆ ไปยังสวนของรางกายที่ทําหนาที่สงของเสียเหลานี้ออกมานอกรางกายดวย
ความสําคัญของระบบไหลเวียนเลือด
1. นํากาซออกซิเจน (O2) สงไปยังเซลลตาง ๆ ของรางกาย และนํากาซคารบอนไดออกไซด
(CO2) จากเซลลเพื่อขับออกนอกรางกายทางลมหายใจ
2. ควบคุมอุณหภูมิภายในรางกายใหอยูในเกณฑปกติ
3. นําน้ําและเกลือแรตางๆ ไปสูเซลลและขับของเสียออกจากรางกายในรูปของปสสาวะ
4. นําแอนติบอดี (Antibody) ไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อชวยใหรางกายมีภูมิคุมกันโรค
5. นําฮอรโมนไปใหเซลลตาง ๆ เพื่อใหรางกายทํางานตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ได
6. นําเอนไซมไปใหเซลลตา ง ๆ เพือ่ ชวยในการเผาผลาญอาหาร
เลือดและทางเดินของเลือด
1. เลือด (Blood) เปนของเหลวสีแดงมีฤทธิ์เปนดาง มีความเหนียวกวาน้ําประมาณ 5 เทา
รางกายคนเรามีเลือดอยูประมาณ 10% ของน้ําหนักตัว ในเลือดจะประกอบดวยพลาสมา (Plasma) มีอยูประมาณ
55% ของปริมาณเลือดในรางกายและมีเซลลเม็ดเลือด (Corpuscle) ซึ่งมีทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว และเกล็ด
เลือด (Platelet) ซึ่งรวมกันแลวประมาณ 45% ของปริมาณเลือดในรางกาย
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2. หัวใจ (Heart) จะมีขนาดประมาณกําปน ของตนเอง ตัง้ อยูใ นทรวงอกระหวางปอดทัง้ 2
ขาง พื้นที่ของหัวใจ 2 ใน 3 สวนจะอยูท างหนาอกดานซายของรางกาย ภายในหัวใจจะแบงเปน 4 หอง ขางบน 2
หอง ขางลาง 2 หอง มีลิน้ หัวใจกัน้ ระหวางหองบนและหองลาง แตละหองจะทําหนาทีต่ างกันคือ หองบนขวา
จะรับเลือดเสียจากสวนตาง ๆ ของรางกายจากหลอดเลือดดํา หองลางขวาจะรับเลือดจากหองบนขวาแลวสงไปยัง
ปอด ปอดจะฟอกเลือดดําใหเปนเลือดแดงเพื่อนําไปใชใหม หองบนซายจะรับเลือดแดงจากปอด หองลางซายจะ
รับเลือดจากหองบนซายแลวสงผานหลอดเลือดแดงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย
3. หลอดเลือด (Blood Vessels) มี 3 ชนิด ไดแก หลอดเลือดแดง (Arteries) จะนําเลือดแดงจาก
หัวใจไปเลีย้ งเซลลตา ง ๆ ของรางกาย หลอดเลือดดํา (Veins) จะนําเลือดที่ใชแลวจากสวนตาง ๆ ของรางกายกลับ
สูห ัวใจ แลวสงไปฟอกที่ปอด หลอดเลือดฝอย (Capillaries) เปนแขนงเล็ก ๆ ของทัง้ หลอดเลือดแดงและหลอด
เลือดดํา ผนังของหลอดเลือดฝอยจะบางมากมีอยูทั่วไปในรางกาย จะเปนที่แลกเปลี่ยนอาหาร กาซ และของเสีย
ตาง ๆ ระหวางเลือดกับเซลลกบั เซลลของรางกาย เพราะอาหาร กาซ และของเสียตาง ๆ สามารถซึมผานได

4. น้าํ เหลืองและหลอดน้าํ เหลือง (Lymph and Lymphatic Vessels) น้ําเหลืองเปนสวนหนึง่ ของ
ของเหลวในร า งกาย มี ลัก ษณะเป น น้าํ สี เ หลื อ งอ อ นอยู ใ นหลอดน้าํ เหลื อ งซึง่ มี อ ยูท ั ่ว ร างกาย น้าํ เหลือ งจะ
ประกอบดวย น้ํา โปรตีน (Protein) เอนไซม (Enzyme) แอนติบอดี (Antibody) และเซลลเม็ดเลือดขาว (White blood cell)
น้ําเหลืองจะเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนสารตาง ๆ ระหวางเซลลแ ละหลอดเลือดฝอย เซลลเม็ด เลือดขาวในตอ ม
น้ําเหลืองชวยกําจัดแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ

การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด
1. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย
2. ลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีไขมัน และมีสารคอเลสเตอรอล (Cholesterol) สูงเมือ่
เขาสูวัยผูใหญ เนือ่ งจากจะทําใหเกิดไขมันในเลือดสูง เชน กุง ปลาหมึก กะทิ อาหารประเภทผัด ทอด หนัง
สัตว ไขมันสัตว เปนตน อยางไรก็ตาม สารอาหารประเภทไขมันยังจัดวาเปนสารอาหารที่จําเปนในวัยเด็กและ
วัยรุน เพราะไขมันเปนสวนประกอบของโครงสรางผนังเซลลและเปนแหลงของพลังงาน ดังนั้น วัยรุนควร
รับประทานอาหารที่มีไขมันบางในปริมาณที่เหมาะสมตามขอแนะนําทางโภชนาการ
3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละอยางนอย 30 นาที
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ปละครั้ง

4. ทําจิตใจใหราเริงแจมใส ดูแลสุขภาพจิตของตนเองใหดี
5. ควรมีเวลาพักผอนบาง ไมหกั โหมการทํางานจนเกินไป
6. ผูใหญควรตรวจวัดความดันเลือดเปนระยะ ๆ และตรวจเลือดเพื่อดูไขมันในเลือดอยางนอย
7. งดเวนการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ตลอดจนสารเสพติดทุกชนิด
8. เมื่อเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดควรรีบไปพบแพทย

สรุป

รางกายของคนเราประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ มากมาย มีทั้งที่มองเห็น ซึ่งสวนใหญจะอยู
ภายนอกรางกาย และสวนที่เรามองไมเห็นซึ่งจะอยูภายในรางกายของคนเรา แตละอวัยวะจะทําหนาที่เฉพาะและ
ทํางานประสานกัน จึงทําใหรางกายสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของ
รางกายจําแนกเปนระบบได 10 ระบบ ในชั้นนี้ไดศึกษาเพียง 4 ระบบ คือ ระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ ระบบ
โครงกระดูกและระบบไหลเวียนเลือด
ผิวหนังทําหนาที่เหมือนเกราะปองกันสิ่งตาง ๆ ที่อาจทําอันตรายตอรางกาย กระดูกเปน
อวัยวะสําคัญในการชวยพยุงรางกายและประกอบโครงราง เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ ซึ่งกลามเนื้อทั่วรางกายมี
656 มัด มีหนาที่ทําใหคนเราทํางานตาง ๆ ได โดยใชการยืดหดของกลามเนื้อ ดังนั้นเราจะตองสรางเสริมเพื่อ
ดํารงประสิทธิภาพในการทํางานของระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ และระบบโครงกระดูก

เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกวัยตั้งแตเกิดจนตาย มีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของทั้ง
3 เรือ่ งคือ พันธุกรรม สิ่งแวดลอม และโภชนาการ ทุกคนจึงควรเรียนรูเ พือ่ ใหการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เปนไปตามวัย
1. พันธุกรรม (Heredity)
ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม เปนลักษณะทางรางกายและจิตใจที่สืบทอดไปยังลูกหลาน
ได ตองเปนลักษณะที่บรรพบุรุษไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุนกอน ๆ สวนความผิดปกติที่เกิดขึ้น
หลังจากการปฏิสนธิ เชน ตาบอด มีอวัยวะบางสวนพิการ เปนโรคลิ้นหัวใจรั่ว เปนตน ลักษณะผิดปกติเหลานี้
จึงไมใชความผิดปกติจากสาเหตุทางพันธุกรรม เมื่อมนุษยรูจักธรรมชาติภายในตนเองมากขึ้น และชวยใหวงการ
แพทยเขาใจกลไลของการเกิดโรคหลายกลุม โดยเฉพาะโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม อันมีสาเหตุจากยีน (gene)
หรือ โครโมโซม (Chromosome)
ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม ไดแก
1. ลักษณะทางกาย เชน สีผวิ สีตา รูปราง
2. ลักษณะทางจิตใจและสติปญ
 ญา เชน อารมณ ความฉลาด
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สรุป

3. โรคทางกาย เชน เบาหวาน ตาบอดสี เลือดออกไมหยุด
4. โรคทางจิตบางประเภท เชน โรคจิตเภท
5. ชนิดของหมูเลือด (Blood group)

พันธุกรรม เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย เปนลักษณะทาง
รางกายที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษสูล ูกหลานตามโครโมโซม ที่แสดงออกในลักษณะสีผิว สติปญญา
ชนิดเลือด เปนตน
2. สิง่ แวดลอม

สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอชีวิตตั้งแตการปฏิสนธิในครรภมารดาจนกระทั่งคลอดออกมาเปน
ทารก แลวเจริญเติบโตและพัฒนาผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ สิง่ แวดลอมเปนองคประกอบทีม่ ีอิทธิพลตอสุขภาพ
และการเจริญเติบโต แบงออกไดดังนี้
1. สิ่งแวดลอมกอนเกิด ไมใชเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับพันธุกรรม สิง่ แวดลอมนี้ไดแกรางกายของ
มารดา สุขภาพของมารดาเปนสิ่งที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอทารกในครรภ โดยเฉพาะอาหาร การ
กิน และการปฏิบัติของมารดาในขณะตั้งครรภ
2. ภาวะทางโภชนาการ มีความสําคัญตอทารกในครรภ หากมารดาขาดสารอาหารขณะ
ตั้งครรภจะมีผลทําใหบุตรมีน้ําหนักแรกเกิดนอย ผลกระทบตอการเจริญเติบโตมากนอยเพียงใดขึ้นอยุกับระดับ
ความรุนแรงและระยะเวลาของการขาดสารอาหารนัน้ ๆ
3. โรคภัยไขเจ็บโรคตาง ๆ เชน หัดเยอรมัน จะมีผลตออัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กนับตั้งแตอยูในครรภ เปนตน
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจยอมมีผลกระทบตอภาวะโภชนาการและสุขภาพของ
เด็กได
5. สุขภาพของผูเลี้ยงดู สภาพสังคมปจจุบันภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กมักตกอยูกับผูอื่นที่ไมใช
บิดา มารดา หากผูเลี้ยงดูมีสุขภาพที่ไมดี มีโรคติดตอเชนเปนวัณโรค เพราะเด็กจะติดโรครายแรงและมีการ
เจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร สงผลกระทบตอพัฒนาการดานอื่น ๆ
6. สิ่งแวดลอมทางสังคม
7. บริการสุขภาพ
สรุป
สิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษยตั้งแตการปฏิสนธิในครรภ
จนกระทั้งคลอดออกมาเปนทารกและเจริญเติบโตผานวัยตาง ๆ ตามลําดับ สิ่งแวดลอมเหลานี้ เชน สุขภาพของ
มารดาในขณะตั้งครรภ อาจมีผลกระทบตอทารกในครรภ ฐานะทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมทางสังคม เปนตน
3. โภชนาการ

การมีความรูเรื่องโภชนาการที่ถูกตอง จะทําใหทุกคนมีสุขภาพดีท้ังกายและใจทุกคน ซึ่งควร
เรียนรูหลักการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย เรียกวา โภชนบัญญัติ 9 ประการ ดังนี้
1. กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
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สรุป

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
ดืม่ นมใหเหมาะสมตามวัย
กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
กินอาหารทีส่ ะอาดปราศจากการปนเปอ น
งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

การรับประทานอาหารโดยยึดหลักโภชนาการ ทําใหไดพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม
กับวัย เปนปจจัยสําคัญขอหนึ่งที่สงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยทุกเพศทุกวัย

เรื่องที่ 3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัย
3.1 วัยทารก
การแบงชวงอายุของวัยทารกจะแบงออกได 2 ระยะ คือ วัยทารกแรกเกิด อายุตง้ั แตแรกเกิดถึง
2 สัปดาห วัยทารกอายุตั้งแต 2 สัปดาหถึง 2 ขวบ
3.1.1 วัยทารกแรกเกิด
พัฒนาการทางรางกาย
ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัม และลําตัวยาวประมาณ 45-50 เซนติเมตร
ทารกไมอาจควบคุมกลามเนื้อได สายตามองสิ่งตาง ๆ ไรจุดหมาย มองเห็นสิ่งใดไมชัด จะนอนมากหลับงายและ
สะดุงตื่นงาย
พัฒนาการทางอารมณ
อารมณของทารกแรกเกิดมักจะมีอารมณรัก อารมณโกรธ และอารมณกลัว ทั้งนี้ พอแมจะมี
อิทธิพลในการพัฒนาอารมณตอทารกมากที่สุด
พัฒนาการดานบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของทารกมีการพัฒนามาตั้งแตกําเนิดเชนเดียวกับลักษณะอื่น ๆ ของรายกายโดยมี
สิ่งแวดลอมและพันธุกรรมเปนตัวกําหนด จึงทําใหทารกแตละคนมีความแตกตางกันตั้งแตเกิด
3.1.2 วัยทารก
พัฒนาการทางรางกาย
ระยะนี้ทารกเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จากแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน น้ําหนักจะเพิม่ ขึ้นรวดเร็ว
ภายหลัง 6 เดือน ถึง 3 ป น้ําหนักจะเริ่มลดลง เนื่องจากตองออกกําลังกายในการฝกหัดอิริยาบถตาง ๆ เชน นั่ง
ยืน เดิน เปนระยะฝกลักษณะใหมจึงมักเกิดอุบตั เิ หตุบา ง เชน ลม ตกเตียง หรือตกบันได เปนตน
พัฒนาการทางอารมณ
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การพัฒนาดานอารมณของทารกวัยแรกเกิดจะสงเสียงรองเมื่อไมพอใจ หรือโกรธเมื่อถูกขัดใจ
จะเริม่ กลัวสิ่งรอบตัว สิง่ ทีไ่ มคุน เคยจะถอยหนี รองไหเมื่อตองการขอความชวยเหลือจากผูใ หญ จะเปนวัยที่มี
ความอิจฉาริษยา เมื่อเห็นพอแมเอาใจใสนองเปนพิเศษ ทําใหตนขาดความสําคัญไปอยากรูอยากเห็นสิ่งแปลก ๆ
ใหม ๆ รูจักยิ้มหรือหัวเราะเมื่อมีความพอใจ จะรักและหวงแหนของเลนหรือรักสัตวเลี้ยง
พัฒนาการทางภาษา
ทารกเริ่มเปลงเสียงออแอไดตั้งแตระยะ 6 เดือนแรก เชน ปอ มา ดา ฯลฯ ภายหลังจึงฝกหัด
ทําเสียงเลียนแบบผูใกลชิด สามารถเขาใจคําพูด ความรูสึกที่แสดงออกทางสีหนา ทาทาง น้ําเสียงของผูพูดได
ในระหวางนี้ผูอยูใกลชิดควรเปนแบบอยางที่ดีใหแกทารก เชนการพูดชา ๆ ออกเสียงใหชัดเจน
พัฒนาการทางสติปญ
 ญา
พัฒนาการดานนี้มีอิทธิพลจากการไดเลนกับเพื่อน ๆ เขาใจภาษาที่พูดกับคนอื่น ตลอดจนการ
พัฒนากลามเนื้อบางสวน เชน หู ตา เปนตน พัฒนาการทางสติปญญาของทารก จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวโดย
บังเอิญและพอใจเพลิดเพลิน เชน อมสิ่งของ ดูดนิ้วมือ รูจักใชเทาเขี่ยของที่อยูใกลตัว การถีบผาใหออกจากตัว
เมื่อรอนหรือผาเปยก รูจ ักแกปญหาดวยวิธีลองถูกลองผิด ไมทําซ้าํ ซาก เมื่ออายุ 18 เดือนขึ้นไป จะรูจักสราง
ความคิดรวบยอด รูจักนําตัวตุกตามาสมมติเปนพี่นองกันได
พอแมควรเสริมพัฒนาการดานความคิดดวยการหาเครือ่ งเลนเกีย่ วกับประสาทสัมผัสการใช
กลามเนือ้ ในระยะตางๆ เชน อายุ 1 เดือน การหาของเลนสีสวยไมแตกมาใหจับเลน อายุ 6-12 เดือน ควรหาของ
เลนทีเ่ ปนรูปทรงตางๆ และมีกลองใหใส อายุ 12-18 เดือน ควรเปนรถที่สามารถลากได เพื่อใหเกิดความสนุก
เพลิดเพลินฝกสอนไปดวย
สรุป

เกิด

วัยทารกนับชวงอายุระหวางแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ โดยแบงการพัฒนาการออกได 2 ระยะ คือ
1. วัยทารกแรกเกิด มีพฒ
ั นาการทางรางกาย ทางอารมณ และดานบุคลิกภาพ
2. วัยทารก มีพฒ
ั นาการทางรางกาย ทางอารมณ ทางภาษาและสติปญ
 ญา
ในวัยทารกจะมีสิ่งแวดลอมและพันธุกรรมกําหนดความแตกตางกันของทารกแตละคนตัง้ แต

3.2 วัยเด็ก
การแบงชวงอายุของวัยเด็ก โดยประมาณแบงไดเปน 3 ระยะไดแกวัยเด็กตอนตน อายุตัง้ แต 2-5 ป
วัยเด็กตอนกลาง อายุตแ้ั ต 5-9 วัยเด็กตอนปลาย อายุตั้งแต 9-12 ป
3.2.1 วัยเด็กตอนตน
พัฒนาการทางรางกาย
วัยเด็กตอนตนหรือวัยกอนเขาเรียน อัตราการเจริญเติบโตลดลงตางกวาวัยทารก จะเปลี่ยน
จากลักษณะทาทางของทารก มีความเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ฟนแทจะเริ่มขึ้น 1-2 ซี่ จะเริ่ม
เลือกอาหารตามที่ชอบ นอนเปนเวลา บางคนยังปสสาวะรดทีน่ อน เริม่ มีทักษะในการใชมือ แตงตัวไดเอง ใส
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รองเทาไดเอง เปนตน ตอไปจะสนใจการวิ่งกระโดดหอยโหนเปนระยะ ชอบเลนกับเพือ่ น ๆ มาก ทําใหเกิด
ความอบอุนไมรูสึกถูกทอดทิ้ง
พัฒนาการทางอารมณ
วัยนี้จะเปนคนเจาอารมณ มักจะโกรธเมื่อถูกขัดใจจะแสดงออกโดยการทุบตี ขวางปาสิ่งของ
ทิ้งตัวลงนอน จะมีความกลัวกับสิ่งของแปลก ๆ ใหม ๆ จะหลบซอนวิ่งหนี ความกลัวจะคอย ๆ หายไปโดยการ
ไดรับการอธิบาย และการใหเด็กไดคุนเคยกับสิ่งนั้น ๆ มีความอิจฉาริษยานองใหมหรือพี่ ๆ โดยคิดวาตนถูกแยง
ความรักไปจากพอแม เปนวัยที่มีอารมณรางเริง แจมใส หัวเราะยิ้มงาย อยากรูอยากเห็นจะถามโนนถามนี่ มี
ความสงสัยในสิ่งตาง ๆ ไมสิ้นสุด จะแสดงความรักอยางเปดเผย เชน การกอดจูบ บุคคลที่ตนรักหรือสิ่งของตาง
ๆ
พัฒนาการทางสังคม
เด็กเริ่มรูจักคบเพื่อน เลนกับเพื่อน ปรับตัวใหเขากับเพื่อน ๆ มีการเลนกันเปนกลุม ชอบเลน
แขงขันมีการเลนแยกตามเพศชายเพศหญิง พอใจจะเลนดวยกัน ชวยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจกัน ยอมรับฟงกัน เริ่ม
มองเห็นความแตกตางระหวางเพศหญิงเพศชาย สนใจซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เปนเพศของตน ซึ่งจะเปนการไปสู
บทบาทชายหญิงเมื่อเติบโตขึ้น
พัฒนาการทางภาษา
เด็กจะใชภาษาไดดีพอสมควรสามารถอานและเขียน รูความหมาย คําใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว
การพัฒนาภาษามิไดขึ้นอยูกับสติปญญาอยางเดียว แตมีองคประกอบอื่น เชน ครอบครัวใหญเกินไปโอกาสพูดคุย
กับลูกนอยไป ในครอบครัวใชภาษาพูดมากกวา 1 ภาษาทําใหเด็กสับสน
3.2.2 วัยเด็กตอนกลาง
พัฒนาการทางรางกาย
การเจริ ญ เติ บ โตจะเป น ไปเรื ่อ ย ๆ ร า งกายจะขยายออกทางสู ง มากกว าทางกว าง รู ปร าง
เปลี่ยนแปลงจะมีฟนถาวรขึ้นแทนฟนน้ํานมเรื่อย ๆ เด็กวัยนี้ไมชอบอยูนิ่ง ชอบทํากิจกรรมอยางรวดเร็ว ไมคอย
ระมัดระวัง เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกลางแจง เกมสกีฬาตาง ๆ ที่ใชกลามเนื้อและการทรงตัว
พัฒนาการทางอารมณ
เปนวัยเขาเรียนตอนตนเมื่อเขาโรงเรียนเด็กตองเรียนรูการปรับตัวเขากับสิง่ แปลก ๆ ใหม ๆ
เชน ครู สถานที่ ระเบียบวินัย สิ่งแวดลอมใหม ๆ ทําใหเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ตองการแสดงตนเปน
ที่ชื่นชอบของครู ตองการการยอมรับเขาเปนหมูค ณะ มีโอกาสทํากิจกรรมกับหมูค ณะทําใหอารมณแจมใสเบิก
บาน
พัฒนาการทางสังคม
เมือ่ เด็กเริม่ เขาโรงเรียนบางคนอาจมีปญหาในการคบเพือ่ นฝูง ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยาก
ทัง้ นี้แลวแตการอบรมทีไ่ ดรับจากทางบาน เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่บรรยากาศอบอุน จะมีอารมณมั่นคง
แจมใสจะใหความรวมมือแกหมูค ณะ มีเพือ่ นมาก
พัฒนาการทางสติปญญา
โดยทัว่ ไปเด็กจะเรียนรูจากสิง่ ใกลตัวกอน จะมีพัฒนาการทางดานภาษาเจริญขึ้นรวดเร็ว รับรู
คําศัพทเพิ่มขึ้นใชถอยคําภาษาแสดงความคิดความรูสึกไดอยางดี เริม่ มีพัฒนาการดานจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
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ไดในบางอยางเริ่มสนใจสิ่งตาง ๆ แตยังไมสามารถพิจารณาไดอยางลึกซึ้งในเรื่องของความจริง ความซื่อสัตยอาจ
หยิบฉวยของผูอื่นโดยไมตั้งใจขโมยก็ได
3.2.3 วัยเด็กตอนปลาย
เด็กวัยนี้จะมีอายุระหวาง 9-12 ป โดยประมาณ โครงสรางของรางกายเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เตรียมเขาสูวัยรุน
พัฒนาการทางรางกาย
ในระยะนี้ เด็กหญิงจะเติบโตเร็วกวาเด็กชาย เด็กหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนระหวางอายุ 11-12
ป โดยประมาณ เด็กชายจะเริ่มมีการหลั่งอสุจิระหวางอายุ 12-16 ป โดยประมาณ
พัฒนาการทางดานอารมณ
รักษาอารมณไดปานกลาง ไมชอบการแขงขัน ชอบการยกยองมีความกังวลเกี่ยวกับรูปราง
ตนเอง รักสวยรักงาม ตองการความรักจากเพือ่ นและครู
พัฒนาการทางสังคม
เด็กจะมีการรักกลุมพวกมากโดยมีพฤติกรรมเหมือนกลุม ในดานการแตงกาย วาจา และการ
แสดงออกมีความตองการเปนที่ไววางใจได มีอารมณ คลายคลึงกัน ไมยอมอยูคนเดียว
พัฒนาการทางสติปญญา
เริม่ มีสติปญญามีความสามารถคิดและแกปญหาไดมาก มีความคิดริเริม่ ทีจ่ ะทําสิง่ ใหม ๆ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบ รูจักใชเหตุผล อยากรูอยากเห็น และมีความเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดเร็ว เด็กชายจะ
มีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดาราศาสตร แตเด็กหญิงสนใจเรื่องตัดเย็บ ทําอาหาร การเรือน แต
ที่สนใจคลายกันไดแก เลี้ยงสัตว ดูภาพยนตร หรือการไปเที่ยวไกล ๆ
สรุป
ชวงอายุในวัยเด็ก อยูระหวาง 2-12 ป โดยประมาณมีพัฒนาการเปน 3 ระยะดังนี้
วัยเด็กตอนตน มีพฒ
ั นาการทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางภาษา
วัยเด็กตอนกลาง มีพฒ
ั นาการทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางสติปญ
 ญา
วัยเด็กตอนปลาย มีพฒั นาการทางรางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางสติปญ ญา
พัฒนาการชวงอายุในวัยเด็ก จะพบวาเด็กหญิงมีพฒ
ั นาการทางรางกายเร็วกวาเด็กชาย
3.3 วัยรุน
การแบงชวงอายุของวัยรุนอยูระหวาง 11-20 ป โดยประมาณ การเจริญเจริญเติบโตทาง
รางกายของเด็กผูชายและเด็กผูห ญิง เปนชวงระยะของการเขาสูวัยหนุมวัยสาว เด็กผูห ญิงจะเขาสูว ัยรุน เมื่ออายุ
ประมาณ 11 ปขึ้นไป เด็กผูชายจะเขาสูวัยรุนเมื่ออายุประมาณ 13 ป วัยรุนเปนชวงของการปรับตัวจากวัยเด็ก
ไปสูว ัยผูใหญ ทําใหมีความเครียด ความขัดแยงในความคิด อารมณ และจิตใจ หากเด็กวัยรุน ไดรับรู เขาใจ
กระบวนการพัฒนาทัง้ ในดานรางกายและจิตใจ จะไมวติ กกังวลกับการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเอง
อีกทั้งยังสามารถชวยใหพวกเขารูจักวิธีปรับตัวใหเขากับสังคม ไมกอปญหาใหเกิดเปนเรื่องวุนวายรวมถึงการดูแล
รักษา และปองกันตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธชนิดตาง ๆ
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การแบงชวงอายุของวัยรุน
1.
2.
3.
4.

ชวงวัย
วัยเตรียมเขาสูวัยรุน
วัยรุนตอนตน
วัยรุนตอนกลาง
วัยรุนตอนปลาย

หญิง
11-13
13-15
15-18
18-21

ป
ป
ป
ป

ชาย
13-15
15-17
17-19
19-20

ป
ป
ป
ป

ความวิตกกังวลของวัยรุน
ความวิตกกังวล เปนความกลัวอยางหนึง่ ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการใชจินตนาการมากกวาจะมี
สาเหตุจริง ๆ ในวัยรุนความกลัวจะลดนอยลงแตจะมีความกังวลใจมาแทน ความวิตกกังวลอาจเกิดจากประสบการณท่ี
ไมพอใจในอดีต หรือตั้งความหวังในการทํางานไวสูง เปนตน
วัยรุนมักมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ อาทิ
• วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายวา มีความผิดปกติหรือไม วัยรุนคนอื่น ๆ
จะเปนแบบนี้หรือไม
• วิตกกังวลกับอารมณทางเพศที่สูงขึน
้ และรูสึกไมแนใจในความเปนชายหรือหญิงของ
ตนที่อาจทําใหภาพพจนหรือความนับถือตนเองเริ่มสั่นคลอน
• กังวลกับพฤติกรรมทางเพศ ไดแก การสําเร็จความใครดวยตนเอง ความอยากรูอยาก
เห็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศตาง ๆ
• เรื่องความสัมพันธกับเพื่อน ทั้งกับเพื่อนเพศเดียวกัน และเพื่อนตางเพศ
• เรื่องการทํางาน เกรงจะไมประสบความสําเร็จ
วัยรุนสามารถลดความรูสึกวิตกกังวลลงไดดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ
• ทําความเขาใจหรือหาความรูในเรื่องที่ยังไมเขาใจใหเกิดความชัดเจน อาทิ หาความรูที่
ถูกตองในเรื่องเพศ ปรึกษาผูใหญหรือผูรูในเรื่องนั้น ๆ
• ยอมรับวา อารมณความรูสึกเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองควบคุมไมไดเพราะเปนธรรมชาติ แตเรา
สามารถควบคุมการกระทํา หรือพฤติกรรมได อาทิ อยูใ กลเพือ่ นหญิงแลวเกิดอารมณทางเพศก็ควรเขาใจวาเปน
อารมณที่เกิดขึ้นจากแรงขับทางเพศตามธรรมชาติไมใชความผิดปกติหรือสิ่งเลวราย และพยายามฝกควบคุมใหมี
การแสดงออกทีเ่ หมาะสมกับสถานะของตนหรือหากิจกรรมอืน่ ทํา อาทิ การเลนกีฬา ทํางานอดิเรก อานหนังสือ
เลนดนตรีรองเพลง ฯลฯ เปนตน
ความกลัวของวัยรุน
เนื่องจากวัยรุนในชวงเวลาของการเปลี่ยนจากเด็กไปเปนผูใหญ วัยรุน จึงมักกลัวการเปน
ผูใหญกลัวความรับผิดชอบ บางครั้งอยากเปนเด็ก บางครั้งอยากเปนผูใหญ ทําใหอารมณผันผวน หงุดหงิดได
งายมาก
วัยรุนมักกลัวเสียชื่อเสียง กลัวผิดพลาด กลัวทํางานไมไดผล
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การแสดงออกของวัยรุนเมื่อเกิดความกลัว คือ การหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณที่ทําใหเกิด
กลัว หรือพยายามตอสูกับเหตุการณทีเ่ ขาพิจารณาแลววาจะเอาชนะได ซึง่ จะเปนผลดีคือเกิดความมัน่ ใจเพิ่มขึน้
แตบางครั้งที่วัยรุนไมอาจหนีจากเหตุการณที่ทําใหกลัวได เพราะกลัวคนจะวาขี้ขลาดจะเปนผลใหวัยรุนเกิดความ
วิตกกังวล
วัยรุนควรหาทางออกใหแกตนเองเพื่อเอาชนะความกลัวไดโดย
• พยายามหาประสบการณตาง ๆ ใหมากที่สุดเพื่อไมไดเกิดความกลัวและสรางความมั่นใจ
ใหตนเอง
• วิเคราะหสถานการณ และพยายามหาทางแกไขสิง่ ทีแ่ กไขได
• ขอความชวยเหลือจากผูอื่น อาทิ เพื่อน ครู พอแม หรือ ผูใหญที่ไวใจ
ความโกรธของวัยรุน
ความโกรธของวัยรุน อาจเกิดจากสาเหตุตางๆ อาทิ ความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจาก
ผูใหญ ถูกเยาะเยยถากถาง ถูกกาวกายเรื่องสวนตัว ถูกขัดขวางไมใหทําในสิ่งที่เขาคิดวาจะประสบความสําเร็จ
เปนตน การแสดงออกเมือ่ โกรธขึ้นอยูก ับการเลี้ยงดู การเลียนแบบในครอบครัว อาจแสดงออกโดย สบถ
สาบาน การทุบขวางปาสิ่งของ วัยรุนหญิงรองไหเมื่อผานชวงวัยรุนตอนตนไปแลวคืออายุประมาณ 17-18 ปไป
แลวจะควบคุมความโกรธไดดีขึ้น วัยรุนหญิงสามารถควบคุมโกรธไดดีกวาวัยรุนชาย
วันรุนควรฝกควบคุมการแสดงออกใหเหมาะสม อาทิ
• ฝกควบคุมความโกรธดวยวิธีตาง ๆ เชน นับ 1-100 หายใจเขาออกลึก ๆ ชาๆ ใหสมาธิจดจอ
อยูก บั ลมหายใจเขาออก หลีกเลีย่ งออกไปจากสถานการณทท่ี าํ ใหโกรธ เปนตน
• ไมควรตอบโตฝายตรงขามในขณะที่อยูในอารมณโกรธดวยกันทั้ง 2 ฝาย รอใหอารมณ
สงบแลวจึงพูดคุยดวยเหตุผล
• ควรพูดชี้แจงดวยกิริยาที่สุภาพตอผูใหญที่ตักเตือนเพราะความหวงใย
อารมณรักของวัยรุน
อารมณรักเปนอารมณที่กอใหเกิดสภาวะของความยินดี ความพอใจ เมื่อวัยรุนมีความรูสึกรัก
ใครขึ้นแลว จะมีความรูสึกที่รุนแรงและจะมีการเลียนแบบบุคลิกภาพที่ตนรักอีกดวย เมือ่ อยูห างกันจะทําใหเกิด
ความกระวนกระวายใจ จะมีการโทรศัพทหรือเขียนจดหมายติดตอกัน วัยรุนจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหคนที่
ตนรักมีความสุข อาทิ ชวยทํางานในโรงเรียน ใหของขวัญ วัยรุน จะแสดงออกอยางเปดเผย อาทิ การเฝาคอยดูหรือ
คอยฟงคนที่ตนรักทําสิ่งตาง ๆ
การมีความรักตอสิ่งตาง ๆ อาทิ รักธรรมชาติ รักชื่นชมตอเสียงเพลง แมแตความรักที่เปนอุดมคติ
สูงสง อาทิ รักในเพื่อนมนุษย หรือความรักตอบุคคลอื่นลวนเปนสิ่งที่ดีงาม
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการแสดงออก
วามีความเหมาะสมตามสถานะของวัยรุน หรือไม
การแสดงความรักที่เหมาะสมตอสถานะของวัยรุน โดยเฉพาะความรักตอเพศตรงขาม ควร
เปนความรักที่อยูบนพื้นฐานของการใหเกียรติคนที่ตนรัก ไมลวงเกินใหเกิดความเสื่อมเสีย มีการควบคุมอารมณ
ความตองการทางเพศ มีการแสดงออกที่สังคมยอมรับได อาทิ ไมไปอยูในที่ลับตา ไมไปพักคางคืนกันตาม
ลําพัง ไมมีการถูกเนื้อตองตัว เปนตน
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อารมณราเริงของวัยรุน
อารมณราเริงจะเกิดขึ้นเมื่อวัยรุนสามารถปรับตัวไดดีในการทํางาน และการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตาง ๆ ทางสังคม สามารถทํางานทีย่ าก ๆ ไดสําเร็จ วัยรุนทีอ่ ารมณราเริงที่มีการแสดงออกทาง
ใบหนา ทางรางกาย อาทิ การยิม้ หัวเราะ
ความอยากรูอ ยากเห็น
วัยรุนมีความอยากรูอ ยากเปนในเหตุการณแปลก ๆ ใหม ๆ เชน เรือ่ งเพศ การเปลีย่ นแปลง
รางกาย ความรูส กึ ทางเพศ
ความอยากรูอยากเปนของวัยรุนแสดงออกโดยการพุดคุย ซักถาม วิพากษวิจารณ มีการตั้ง
คําถามกับคนใกลชิด อาทิ เพือ่ น ผูใหญทีใ่ กลชิด การแสดงออกเชนนี้เปนการแสดงออกทีส่ รางสรรค การที่
วัยรุนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูใหญที่มีประสบการณมาก ๆ และเปนคนที่ใจกวางยอมรับฟงจะชวยให
วัยรุนไดพัฒนาความคิดที่กวางขวางสูการเปนผูใหญตอไป
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน
เด็กผูห ญิงเมือ่ เริม่ ยางเขาสูว ัยสาวก็จะมีการเปลีย่ นแปลงทางดานอารมณ หรือภาวะทางดาน
จิตใจไปดวยเชนกัน โดยที่เด็กผูหญิงจะเริ่มมีวามสนใจตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความแตกตางของ
บุคลิกภาพ มีความสนใจทางเพศตรงขาม รูจักสังเกตความรูสึกของผูอื่นที่มีตอตนเอง ตองการใหผูอื่นประทับใจ
และใชเ วลากับการแตงตั วมากขึ้น ในชว งวัยรุนนี้เองเปน ชวงที่เด็ กผูหญิง เริ่มที่จ ะวางตัว แยกออกหางจาก
ครอบครัว และเริ่มมีวงสังคมในกลุมเพือ่ น ๆ ของเขาเอง ทัง้ กลุม เพือ่ นในเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศจะไป
ไหนมาไหนกันเปนกลุมและเมื่อถึงคราวกลับบานก็ยังยกหูโทรศัพทหากันเปนชั่วโมง ทัง้ ๆ ที่เมือ่ กลางวันก็ได
เจอกันที่โรงเรียน
เด็กผูชายเมื่อเขาสูชวงวัยรุนจะเริ่มมีความสนใจและใกลชิดกับกลุมเพื่อนมากขึ้น พวกเขาจะมี
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ซึ่งอาจจะเปนการเลนกีฬา ดนตรีหรือการออกไปเดินตามหางสรรพสินคา พวกเขามี
ความรูสึกเอาใจใสซึ่งกันและกัน รักเพื่อนมากขึ้นทําอะไรก็จะทําตาม ๆ กันเปนกลุม ไมตองการที่จะแตกแยกหรือ
ถูกทอดทิ้งออกจากลุม
ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของเด็กวัยรุนผูชายสวนใหญ จะเปนเรื่องของยาเสพติด
ซึ่งมักจะเริ่มขึ้นครั้งแรกจากการทดลองใชยาเสพติด โดยไดรับการแนะนําจากเพื่อน บางคนอาจจะเต็มใจที่จะ
ลอง แตบางคนจําเปนที่จะตองลองเพราะวาไมตองการที่จะถูกทอดทิ้งออกจากลุม
โดยทั่วไปการทดลองยาเสพติดมักจะเริ่มจากการสูบบุหรี่ เพราะสามารถหาซื้อไดงายและมี
ราคาถูกที่สุด เมื่อเทียบกับยาเสพติดชนิดอื่น ๆ เมื่อเริ่มสูบบุหรี่แลวก็อาจจะเริ่มทดลองยาเสพติดประเภทอื่น ๆ ที่
มีฤทธิ์รายแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ สูบกัญชา เสพยาบา ผงขาว หรือเฮโรอีน เปนตน
การพัฒนาการทางสติปญญา (Metal Development)
การพั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาของวั ย รุ น ตอนต น คือ ความสามารถทางสมองเพิ ่ม ขึ ้น เพราะเซลล
ประสาทซึ่งมีอยูต ั้งแตเด็ก ในระยะนี้จะพัฒนาเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดชัดในความสามารถในการพูด
จิตนาการ ความสนใจ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มสนใจเพื่อนตางเพศ ไมเหมือนกับวัยเด็กการทํางานมีความ
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สนใจและติดตอกันนานกวาวัยเด็ก การทํางาน เรียนดี ความคิดดี มีเหตุผลขึ้น เด็กบางคนสามารถเขียนบท
ประพันธนวนิยายได เปนตน
สรุป

วัย รุ น มี พัฒ นาการทางร า งกายของเด็ กหญิ ง และเด็ ก ชายแตกต า งกัน คื อ เด็ก หญิ ง จะมี
พัฒนาการเร็วกวาเด็กชาย โดยแบงชวงอายุดงั นี้
1. วัยเตรียมเขาสูวัยรุน
2. วัยรุนตอนตน
3. วัยรุนตอนกลาง
4. วัยรุนตอนปลาย
วัยรุนเปนชวงที่มีพัฒนาการทั้งในดานรางกายและจิตใจคอนขางเร็วกวาวัยอืน่ ๆ เปนชวงของ
การปรับตัวจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงทางดานรางกายจะเปนไปอยางชัดเจน
วัยรุน หญิงจะมีลักษณะรูปรางทรวดทรงเปนหญิงสาวชัดเจนมีการเปลีย่ นแปลงระบบอวัยวะสืบพันธุโดยเริ่มมี
ประจําเดือนพรอมจะสืบพันธุไ ด วัยรุน ชายจะเริ่มมีลักษณะของชายหนุม มีการเปลีย่ นแปลงของระบบอวัยวะ
เพศเริ่มมีอสุจิซึ่งเปนเซลลสืบพันธุพรอมที่จะสืบพันธุได
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและจิตใจ
สวนใหญจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ไดแก ความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ ความ
รักและความอยากรูอยากเห็น สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุนดังกลาวนั้น ผูใหญ ผูใกลชิดควรสังเกตและแกไข
ปญหาดวยเหตุผลตาง ๆ ที่เหมาะสม
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
เริ่มมีวงสังคมในกลุมเพศเดียวกันและตางเพศมีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม กลัวการถูกทอดทิ้ง ปญหาที่ควร
ระวังมากเปนเรื่องของยาเสพติด
4. การพัฒนาการทางสติปญ
 ญา
ความสามารถทางสมองจะพัฒนาเต็มที่ มีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นไดชดั ไดแกความสามารถในการพูด การทํางาน
ความคิด ความจําดี มีสมาธิมากขึน้
3.4 วัยผูใหญ
ระยะของชวงเวลาที่เรียกวา ผูใหญ นั้นมีความยาวนาน และมีความสําคัญตอชีวิต
อยางมากเปนระยะเวลาการเลือกประกอบอาชีพทีม่ ั่นคง มีเพื่อน คูครอง ในวัยนีย้ ังมีการเปลีย่ นแปลงทาง
รางกาย และความเสือ่ มในดานความสามารถอีกดวย จะแบงชวงอายุไดเปน 2 ระยะ คือวัยผูใหญอายุตั้งแต 21-40
ป วัยกลางคนอายุตั้งแต 40-60 ป
3.4.1 วัยผูใหญ (Adulthood)
ลักษณะโดยทั่วไปของวัยผูใหญ
บุคคลยางเขาสูวัยผูใหญ ตองปรับตัวใหเขากฏเกณฑตาง ๆ ของสังคมยอมรับ
ความเปนจริงของชีวติ การควบคุมอารมณ การเลือกคูครองที่เหมาะสม อาจกลาวไดดังนี้
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1. การเลือกคูครองใชระยะเวลาหลังจากวัยรุน สนใจเลือกคูครองโดยศึกษา
องคประกอบที่สําคัญเพื่อเลือกคูครองไดเหมาะสมกับตน อาทิ ความสนใจ ทัศนคติคลายคลึงกัน ฐานะทาง
เศรษฐกิจไมแตกตางกันเกินไป องคประกอบเหลานีจ้ ะชวยใหชีวิต ครอบครัวยั่งยืนเมือ่ แตงงานแลวทั้งชายและ
หญิง ก็ตองปรับตัวใหเขากับบทบาทใหมในฐานะความเปนสามี ภรรยาตองเขาอกเขาใจกัน ปรับตัวเขาหากัน
ยอมรับสภาพความเปนอยูของกันและกันไดดีแลว การเตรียมจิตใจไวเพื่อเปนพอแมตอไป
2. การประกอบอาชี พ ทีเ่ หมาะสมกั บความสามารถของตน มั ก จะมี ค วาม
เจริญกาวหนาในอาชีพผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ จะชวยใหชีวิตครอบครัวมีความสุข
3. การเผชิญปญหา ในวัยผูใ หญมักจะมีปญหาในเรื่องของการมีคูครองและ
บุตร การมีสมาชิกเพื่อขึ้นก็ยอมมีปญหาประดังเขามา ตองใชความสามารถในการแกปญหาเพื่อประคบประคอง
ครอบครัวได
4. ความกดดันทางดานอารมณ ปญหาตาง ๆ ทัง้ ในดานครอบครัวและการงาน
บางคนมีความยุงยากในการปรับตัวอยูบาง แตพอยางเขาสูวัย 30-40 ป อาจลดความตึงเครียดไดบางและสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดดีขึ้น ความตึงเครียดทางอารมณก็ลดลงไป
3.4.2 วัยกลางคน (Middle Ages)
วัยกลางคนนับวาเปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานเปนชวงที่สําคัญที่สุดของชีวิต
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจะอยูในชวงชีวิตตอนนี้เปนสวนมาก
ความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลวัยกลางคน
1. ความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ไดแก รูปราง หนาตา ทาทาง การมอง
การฟง การทํางานของตอมตาง ๆ ชาลง สมรรถภาพทางเพศลดลง ผูหญิงจะอยูในระยะที่ประจําเดือนเริ่มหมด
หรือที่เรียกวาระยะ “menopause” อารมณหวั่นไหวไดงาย มีความหงุดหงิดและรําคาญเกง ผูใกลชิดตองรูจักเอาอก
เอาใจ จะชวยใหความวิตกกังวลลดลงไปได
2. ความเปลี่ยนแปลงในหนาที่การงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่
การงาน เปลีย่ นแปลงผูบ ังคับบัญชา ระยะนีเ้ ปนชวงของความสําเร็จสูงสุดในชีวิตการงาน อาจกอใหเกิดความ
กังวลใจไมนอย
3. ความเปลีย่ นแปลงทางดานอารมณ มีความกังวลหวงการงานอาจมีอารมณท่ี
แปรเปลี่ยนไปจากเดิม อารมณของหญิงวัยนี้กลับมีลักษณะคลาย ๆ กับอารมณโกรธงายหายเร็ว
4. ความเปลี่ยนแปลงดานความสนใจ มีความสนใจในเรือ่ งตาง ๆ ลึกซึง้ พิเศษ
และจริงจัง บางคนสนใจเรือ่ งศาสนา บางคนชวยงานสังคม เปนการหาความสุขใหตนเองและสังคมตามอัตภาพ
สรุป

วัยผูใหญเปนชวงอายุตัง้ แต 21-60 ป เปนวัยที่มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ไดมากจนถึงขีด
สูงสุด อาทิ ดานความสูง สติปญ
 ญา มีการเปลีย่ นแปลงดานจิตใจความพอใจ คานิยม และสนใจในเรื่องคูครอง
มาก เปนวัยทีเ่ ริม่ เสือ่ มความสามารถ สมรรถภาพทางเพศลดนอยลง
3.5 วัยสูงอายุ
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ความชราจะมี ค วามแตกต า งของบุ ค คล เข า มาเกี ่ย วข อ งด ว ยในวั ย ที ่มี อ ายุ เ ท า กั น
สมรรถภาพอาจแตกตางกัน บางคนอายุ 50 ป แตความชราทางกายภาพมีมาก ในเวลาเดียวกัน คนอายุ 60 ป
ความชราทางกายภาพยังไมมากนัก เราจึงกําหนดอายุวยั ชราโดยประมาณ คือ วัย 60 ปขึ้นไป
พัฒนาการทางรางกาย
เซลลต าง ๆ เริ่ม ตายจะมีการเกิดทดแทนไดนอยและช า ร างกายสึกหรอ ถ ามีการ
เจ็บปวยทางรางกายจะรักษาลําบากและหายชากวาวัยอื่น ๆ เพราะวัยนี้รางกายมีแตความทรุดโทรมมากกวาความ
เจริญ ความสูงจะคงที่ หลังโกง ผมบนศีรษะหงอก กลามเนื้อหยอนสมรรถภาพการทรงตัวไมดี

พัฒนาทางสติปญญา
มีความสุขุมรอบคอบ ยังมีเหตุผลดีแตขาดความริเริ่มจะยึดหลักเกณฑที่ตนเคยยึดถือ
ปฏิบัติ สมรรถภาพในการเลาเรียนจะคอย ๆ ลดลงทีละนอยในชวงอายุระหวาง 25-50 ป หลังจาก 50 ปแลวจะ
ลดลงคอนขางเร็ว การทองจําอะไรจะรับไดยากกวาวัยอื่น มีความหลงลืมงาย
พัฒนาการทางดานอารมณ
บางคนชอบงาย โกรธงาย อารมณแปรปรวนไมคงที่ แตวัยชราบางรายมีจิตใจดี
ทัง้ นีเ้ ปนไปตามสภาพแวดลอม สังคม และประสบการณที่ผานมา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวดวย ใน
วัยชรานี้จะมีความเมตตากรุณา อัตตาสูงกวาวัยอื่น ๆ จะเห็นไดจากการชวยเหลือผูอื่นในกรณีตาง ๆ
พัฒนาการทางดานสังคม
ส ว นมากจะสนใจเรื ่อ งของการกุ ศ ลยึ ด ถื อ ศาสนาเป น ที ่พึ ่ง พิ ง ทางใจ บริ จ าค
ทรัพยสินเพื่อการบํารุงศาสนา จับกลุม ปฏิบัติธรรม บางรายสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจบังคับไมสามารถทําความ
ตองการได ก็จะไดรับมอบหมายใหเลี้ยงดูเด็กเล็ก ๆ ในบาน มีความสุขเพลิดเพลินไปกับลูกหลาน
ประสบการณของคนชรามีคามากสําหรับหนุมสาว บุตรหลาน ตองยอมรับนับถือเอาใจใสเห็นคุณคา
ไมเหยียบย่ําดูหมิ่นดูแคลน ควรหาทํางานอดิเรกใหทําเพื่อใหทานมีความสุขเพลิดเพลิน
สรุป

ชวงอายุวัยชราจะเริ่มนับตั้งแต 60 ปขึ้นไป ความชรามีความแตกตางของบุคคล ในวัยอายุ
เทากัน สมรรถภาพอาจแตกตางกัน โดยทัว่ ไป รางกายมีแตความทรุดโทรมมากกวาความเจริญเติบโต สติปญญา
จะคอยลดนอยลง แตเปนวัยที่มีความสุขุมรอบคอบมีเหตุผล อารมณจะแปรปรวนไมคงที่ เปนวัยที่มีความเมตตา
กรุณาสูงกวาวัยอื่น ๆ
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กิจกรรมที่ 1
•

จงอธิบายโครงสราง หนาที่การทํางานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สําคัญ 4 ระบบมาโดยสรุป
1. ระบบผิวหนัง_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ระบบกลามเนื้อ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ระบบกระดูก________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. ระบบไหลเวียนเลือด__________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 2
• ปจจัยที่ผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษยมีอะไรบาง
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 3
• จงอธิบายพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงตามวัยของมนุษยมาโดยสรุป
1. วัยทารก_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. วัยเด็ก______________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
3. วัยรุน_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. วัยผูใหญ_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. วัยสูงอายุ_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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บทที่ 2
สุขภาพทางกาย

สาระสําคัญ

ความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ตลอดจนสามารถอธิบายถึง
ประโยชนของการออกกําลังกายและโทษของการขาดออกกําลังกาย ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1.สามารถอธิบายถึงวิธีปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพได
2.สามารถอธิบายประโยชนและรูปแบบของการออกกําลังกายและโทษของการขาดการออกกําลังกายได

ขอบขายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 การเสริมสรางสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว
เรื่องที่ 2 การออกกําลังกาย
เรื่องที่ 3 รูปแบบและวิธกี ารออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ

เรื่องที่ 1 การเสริมสรางสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
ครอบครัวบทบาทและอิทธิพลที่สําคัญมากในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลในครอบครัว เพราะ
ครอบครัวเปนสังคมปฐมภูมิที่มีความใกลชิดผูกพัน มีความนับถือเชือ่ ฟงกันและกันเปนพื้นฐาน ครอบครัว
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ประกอบดวย ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน และอื่นๆครอบครัวจึงเปนศูนยกลางการเรียนรูขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาการดานตางๆ ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลทุกวัย ดังนั้นการวางแผนดูแลสุขภาพของบุ
คลในครอบครัวจึ งจํา เป นและสํา คัญอยางมากเพื่อให ทุกคนมีสุ ขภาพดี โดยตองเริ่ม จากตัว เราและทุกคนใน
ครอบครัวเปนสําคัญ
การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาและดําเนินการให เปนไปตาม
แผน และทุกคนตองมีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่วางไวในเรื่องตางๆดังนี้
1. การรักษาความสะอาด
2. การปองกันโรค
3.การรับภูมิคุมกันโรค
4. อาหารและโภชนาการ
5. การออกกําลังกายและเลนกีฬา
6. การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
8. การดูแลสุขภาพจิต
9. การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย
10. การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
การรักษาความสะอาด
การรักษาความสะอาดของรางกาย ไดแก เสื้อผา เครื่องนุง หม เครื่องใชสวนตัว และสวนรวม ตลอดจน
การรักษาความสะอาดของที่อยูอาศัย ในวัยเด็ก พอ แม ปู ยา ตา ยาย หรือ ผูปกครองเปนแบบอยางในการรักษา
ความสะอาด เมื่อเติบโตขึ้นเราควรรูจักการดูแลตนเองเรื่องการทําความสะอาดในเรื่องสวนตัว และชวยเหลือ
สมาชิกคนอื่น ภายในครอบครัวจนเปนนิสัย เชน ชวยซักผาใหพอแม หรือผูสูงอายุในครอบครัว เปนตน
การปองกันโรค
การปฏิบัติใหถูกตองจะชวยปองกันโรคตางๆที่เกิดขึ้นตามดูกาลหรือเมื่อเกิดการระบาด เชน หนาฝนจะ
มีการระบาดของโรคหวัด ควรสวมใสเสื้อผาที่ทําใหรางกายอบอุน ฝนตกตองกางรม หรือสวมใสเสื้อกันฝน หนา
รอนก็เกิดการระบาดของโรคทองรวงหรืออหิวาตกโรค ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชนและปรุงสุกใหมๆ
หากมีการระบาดของโรคที่ปองกันได โดยการฉีดวัคซีนปองกัน ก็ควรใหบุคลในครอบครัวไปรับการฉีดวัคซีน
เปนตน
การรับภูมิคุมกันโรค
การรับภูมิคุมกันในวัยเด็กเปนหนาที่ของพอแมหรือผูปกครองตองพาเด็กไปรับภูมิคุมกันจากแพทย เชน
โรคไอกรน คอตีบ โปลิโอ เปนตน เมื่อโตขึน้ หากเกิดโรคระบาดหรือตองฉีดวัคซีน เราตองเห็นความสําคัญและ
เห็นคุณคาของการรับภูมิคุมกันเพื่อปองกันโรคตางๆและยินดีเต็มใจรับภูมิคุมกัน ตลอดจนแนะนําคนอื่นๆใหเห็น
ความสําคัญดวย
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อาหารและโภชนาการ
การไดรับอาหารที่มีประโยชน มีคุณคาและเพียงพอตอความตองการของรางกายในแตละมือ้ และแตละ
วันนับวามีความสําคัญ ควรมีกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนาวามื้อเชา มื้อกลางวัน หรือมี้อเย็นจะทําอาหาร
อะไรบาง เพือ่ จะไดอาหารทีห่ ลากหลายและแตกตางกันไป เชน อาหารของเด็กเล็กควรแตกตางจากอาหารผูใหญ
การจัดอาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค ไดคุณคาของอาหารครบทุกหมูและในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการ
ของรางกาย เพือ่ สงเสริมสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ในแตละวันทุกคนในครอบครัวควรไดรับประทาน
อาหารครบ 3 มื้อ มีคุณคาอาหารครบ 5 หมู และดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6-8 แกว
การออกกําลังกายและเลนกีฬา
ควรออกกําลังกายและสนับสนุนใหทุกคนในครอบครัวไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา โดย
ชักชวนกันไปออกกําลังกาย พรอมทัง้ ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับประโยชนของการออกกําลังกายและเลนกีฬาที่ชวยให
สุขภาพดี มีความสดชื่น แจมใส คลายเครียด และชวยใหระบบตางๆ ในรางกายทํางานดีขึน้ ทุกคนควรออกกําลัง
กายอยางสม่าํ เสมออยางนอยวันละ 30 นาที หรืออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ถาเปนไปไดควรออกกําลังกายทุกๆวัน
การพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ
หลังจากการทํางานของผูใ หญ หรือการเรียนของเด็ก การอออกกําลังกาย และการเลนกีฬาของทุกคนใน
ครอบครัวที่ถือวาเปนภารกิจที่จะตองทําประจําวันแลว ภารกิจอีกสวนหนึ่งที่ทุกคนจะตองทํา คือ การพักผอนและ
กิจกรรมนันทนาการที่ตองมีการกําหนดหรือวางแผนในการปฏิบัติ การพักผอน โดยการนอนที่ถือวาสําคัญที่สุด
ควรนอนเปนเวลา และนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 ชัว่ โมง นอกจากนีค้ วรกําหนดการวางแผนรวมกับครอบครัว
โดยใชกิจกรรมนันทนาการ เชน ปลูกตนไมรวมกันไปทองเที่ยวในวันหยุด เปนตน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การดู แลสุ ขภาพของทุก คนในครอบครัว ในเรื่อ งสุ ข ภาพร างกาย ความสะอาด อาหาร การบริโ ภค
ตลอดจนการพักผอนนั้นยังไมเพียงพอ เพราะสิ่งที่จะชวยใหคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บไดตองมีสิง่ อืน่
ประกอบดวย ไดแก บานเรือน โรงเรียน สิ่งแวดลอมรอบตัว ตองชวยกันดูแลใหสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย และ
สิง่ ปฏิกูลตางๆ ทางระบายน้าํ ไมมีน้ําเนา น้ําขัง มีสวมทีถ่ ูกสุขลักษณะ และมีสิ่งแวดลอมที่ดี นาอยูอาศัย ทุกคน
ควรมีจิตสํานึกโดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางและจัดสิง่ แวดลอมภายในบานและบริเวณใหถูกลักษณะ รวมทั้งให
ความรวมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาสาธารณะ
สถานหรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนการรักษาชุมชนใหสะอาด หรือกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน
การดูแลสุขภาพจิต
การดูแลสุขภาพรางกายอยางเดียวยอมไมเพียงพอ เพราะทุกคนจะมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงไดจะตอง
มีความสมบูรณแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพจิต ทําไดโดยการใหความเอื้ออาทร ความ
หวงใยแกสมาชิกในครอบครัว มีการชวยเหลือเกื้อกูล และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ใหคําปรึกษาหารือและมีสวน
รวมในการวางแผนและการทํากิจกรรมของครอบครัวเพือ่ สรางสัมพันธภาพอันดี ใหเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งจะ
สงผลถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีในที่สุด
การปองกันอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย
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การวางแผนเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุภายในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวควรชวยกันสํารวจเครื่องมือ
เครื่องใชที่อาจจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหปลอดภัยในการใช หากมีการชํารุดตองซอมแซมแกไขใหอยู
ในสภาพที่พรอมใชงานไดดี จัดเก็บในที่ที่เหมาะสมและสะดวกสําหรับการใชงานในครั้งตอไป เรียนรูการใช
เครื่องมือทุกชนิดใหถูกวิธี และรูวิธีปองกันอุบัติเหตุตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฝกใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง รูหลักของ
ความปลอดภัย และรูจักหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตางๆ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนเรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับครอบครัว นักเรียน ควรหาความรู และ
ความเขาใจในเรือ่ งการปฐมพยาบาลอยางงายๆ สําหรับบุคคลในครอบครัว เชน เมือ่ มีการบาดเจ็บตองปฐม
พยาบาลดวยการทําแผล ใสยา รูจักการวัดอุณหภูมิเมื่อมีไข การปฐมพยาบาลคนเปนลม เปนตะคริว เปนตน
นอกจากนี้ตองวางแผนในการดูแลคนในบานใหไดรับการตรวจโรคอยางนอยปละ 1 ครัง้ หรือถาในครอบครัวมี
สุขภาพไมปกติจะตองไปพบแพทยวันใด เดือนใดหรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินตองไปพบแพทยที่ไหน โดยวิธีใด หรือ
ใชเบอรโทรศัพทอะไร เปนตน และแนะนําใหทุกคนในบานเขาใจและฝกปฏิบัติใหทุกคนไดเรียนรู เพื่อให
สามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นได
การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวเปนสิง่ ทีจ่ ําเปน เพราะเมือ่ ปฏิบัติแลวจะเกิดประโยชน
ตอสุขภาพ ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงควรมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังนี้
1. ฝกใหตนเองสนับสนุนใหบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมทีถ่ ูกตองเกี่ยวกับเรือ่ ง ความสะอาด และมี
ความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะ
2. วางแผนการไปรับความรูและการปองกันโรค ทั้งโรคติดตอและไมติดตอ
3. วางแผนไปรับการสรางภูมิคุมกันโรคดวยการฉีดวัคซีนตามกําหนด หรือตามการระบาดของโรค
4. วางแผนรับประทานอาหารที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอรางกายครบถวนทั้งคุณคาและปริมาณที่
เหมาะสม และเปนไปตามวัย
5. จัดตารางเวลากิจกรรมในชีวิตประจําวันใหสามารถออกกําลังกายเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ
6. แบงเวลาเพื่อใหไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ
7. วางแผนในการปรับปรุงที่อยูอาศัยและสิง่ แวดลอมใหปลอดภัย
8. ดูแลเอาใจใสทุกคนในครอบครัวใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรัก ความอบอุน มีการชวยเหลือเกื้อกูล
และเอื้ออาทรตอกันในครอบครัว
9.วางแผนเรือ่ งความปลอดภัยในชีวิต หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสีย
เนือ่ งจากมีการปองกันไวกอน
10. วางแผนเมือ่ เกิดเหตุการณไมคาดคิดโดยใหความชวยเหลืออยางถูกตองวิธีเมื่อมีการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยขึ้นในครอบครัว
ตัวอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําสัปดาห
วัน

เวลา
17.00 น.

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

เลนฟุตบอล

ชวยแม
ทํากับขาว

วายน้ํา

เลนดนตรี

ขี่จักรยาน

ทําความ
สะอาดบาน

ทําสวน

ผลการปฏิบัติ
ได
ไมได

หมาย
เหตุ
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18.00 น.

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
ดูโทรทัศน
กับคุณยาย

19.00 น.
20.00 น.

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
อานหนังสือ

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
ดูโทรทัศน
กับคุณพอคุณ
แม

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
อานหนังสือ

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ทําการบาน
อานหนังสือ

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ดูโทรทัศน
อานหนังสือ

รับประทาน
อาหารกับ
ครอบครัว
ดูโทรทัศน
อานหนังสือ

ตัวอยางแผนตารางและกิจกรรมประจําเดือน(ใน1วันอาจเลือกปฏิบัติไดมากกวา 1 กิจกรรม)
วัน
กิจกรรม
1. ไปวัด

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



14

15

16

17

18

19



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

3






23



25

26





27

28

29





30













24









22







21






20









การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในเรื่องตางๆ ดังกลาวขางตน เปนเรื่องจําเปนสําหรับทุก
ครอบครัว ซึ่งพื้นฐานของการมีสุขภาพดีตองประกอบดวยรางกาย จิตใจ เครื่องใช ที่อยูอาศัย ตลอดจนสิ่งแวดลอม
อาหารและโภชนาการที่ไดคุณคาครบถวน ปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการไดออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาที่กระตุน
ใหอวัยวะทุกสวนไดเคลื่อนไหว ระบบตางๆ ของรางกายทํางานไดดี มีการพักผอนที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจน
ไดดูแลสุขภาพใหพนจากทุกขภัย และปลอดภัยจากการทํางานหรือการเลน เมื่อเจ็บปวยไดรับการดูแลที่ถูกตอง
เหมาะสม ก็จะชวยทําใหคนเรามีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ถูกตองและไดรับการแนะนําที่เหมาะสม
ปลูกฝงพฤติกรรมที่ถูกตองตั้งแตวัยเด็ก ตอเนื่องมาจนเติบโตเปนผูใหญจึงมีความจําเปนในการที่จะชวยทําให
สมาชิกในครอบครัวไดชวยเหลือดูแลกันและกัน อันจะนําไปสูก ารมีสัมพันธภาพอันดีและสุขภาพทีด่ ีของบุคคล
ในครอบครัว
การปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
ในสภาวะปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และพัฒนาการทางสังคมเขามาเกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวันและเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมในทางที่ไมถูกตอง
พฤติกรรมที่ไมถูกตอง ไดแก
- การมีเพศสัมพันธไมปลอดภัย
- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- การรับประทานอาหารไมตรงเวลา
- การกลัน
้ ปสสาวะ
- การเกี่ยวของกับสารเสพติด และบุหรี่
- การดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา





หมาย
เหตุ
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การนั่งในอิริยาบถเดิมนานๆ
การใชสายตาเพงมองนานๆ เชน เลนเกม,ทําคอมพิวเตอร

เรื่องที่ 2 การออกกําลังกาย

การออกกําลังกายเปนปจจัยหนึ่งของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของ
มนุษย การออกกําลังกายเปนการกระตุนการสราง และเติบโตของกระดูก รวมถึงกลามเนื้อใหมีความแข็งแกรง มี
โครงสรางรางกายที่สมบูรณ กระตุนการทํางานของปอด หัวใจ กระดูก กลามเนื้อ และเปนการเพิ่มภูมิตานทาน
โรคไดเปนอยางดี นอกจากนี้การออกกําลังกายยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลดความเครียดทางอารมณ
เปนการเปดโอกาสใหไดพบเพื่อนใหม ๆ เรียนรูการอยูกันเปนหมูคณะ และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม และ
สภาพแวดลอมไดเปนอยางดี
ทัง้ นี้ แตละบุคคลอาจมีความถนัดในกีฬาที่แตกตางกัน การเลนกีฬาเปนการพัฒนาตนเอง จึง
ไมจําเปนตองหาซื้ออุปกรณที่มีราคาแพง กิจกรรม หรืองานบานหลายอยางก็เปนการออกกําลังกายที่ดี อาทิ การ
กวาดบา น ถู บาน ซัก ผา ตัดหญา รดน้ําต นไม ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเปน การออกกํา ลังกายแลวยั งทํา ใหค นใน
ครอบครัวเห็นถึง ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองใหผูอื่นยอมรับ และไววางใจมากขึ้น
2.1 ความสําคัญของการออกกําลังกาย มีดังนี้
1. การออกกําลังกายชวยใหอวัยวะตาง ๆ อาทิ หัวใจ ปอด ไต กระดูก และกลามเนื้อแข็งแรง
ขึ้น และยังชวยลดการเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคบาดแผลในกระเพาะอาหาร
2. ผูที่ทํางานเบา ๆ แตไมคอยไดออกกําลังกาย อาจเปนโรคเหนื่อยงาย และทําใหเวียนศีรษะ
การออกกําลังกายบอย ๆ จะชวยปองกันอาการเหลานีไ้ ด
3. พระภิกษุ นักเรียน แมบาน ชางเย็บเสื้อผา นักธุรกิจ หรือผูท ี่มีอาชีพทํางานเบา ๆ ควรหา
เวลาออกกําลังกายทุกวัน อาการเหนือ่ ยงาย เบือ่ อาหาร เวียนศีรษะ และอาการนอนไมหลับอาจหายได
4. บุรุษไปรษณีย เปนโรคหัวใจนอยกวาพนักงานรับโทรศัพท กระเปารถเมลเปนโรคหัวใจ
นอยกวาพนักงานขับรถเมล เพราะผลจากการเดินทีม่ ากกวานัน่ เอง
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นอยลง

ใหสุขภาพดีขึ้น

5. การออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน ทําใหการเปนโรคติดเชื้อ อาทิ หวัด และอาการเจ็บคอ
6. ผูที่ทํางานเบา ๆ อาจเจ็บปวยไดบอย ๆ
7. การเดิน การวิง่ การทํากายบริหาร การทําโยคะ การรํามวยจีน ลวนเปนการบริหารกายที่ทํา
8. การออกกําลังกายทุกวันทําใหชะลอความชรา และอายุยนื
9. การออกกําลังกายวันละนิด จิตแจมใส ถาไมอยากหัวใจวายใหออกกําลังกาย

ประโยชนของการออกกําลังกายที่มีตอสุขภาพ
1.ระบบการทํางานของหัวใจ ระบบการเตนหัวใจของนักกีฬา และผูออกกําลังกายเปนประจํา

จะชากวาคนปกติ ทัง้ นีเ้ พราะกลามเนื้อหัวใจแข็งแรงกวาจึงทํางานนอยกวา กลาวคือ หัวใจของคนปกติเตน 70-80
ครั้งตอนาที ขณะที่ผูออกกําลังกายเปนประจํา จะเตนเพียง 50-60 ครั้งตอนาทีเทานั้น เมื่อหัวใจทํางานนอยกวาจึงมี
อายุการใชงานทีย่ าวนานกวาคนปกติ
อยางไรก็ตาม ขณะออกกําลังกายหัวใจอาจเตนเร็วถึง 140-150 ครั้งตอนาที จึงทําใหมีโลหิตไป
หลอเลี้ยงรางกายมากถึง 5-6 เทาของชวงปกติ ผลของการสูบฉีดโลหิตที่เร็ว ทําใหการหมุนเวียนโลหิตในรางกายดี
ขึ้น จึงสามารถปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได
ตอระบบหายใจ ตามปกติคนเราหายใจเขาออกประมาณ 16-18 ครั้งตอนาที ขณะที่ออกกําลัง
กาย รา ยกายต อ งการออกซิเ จนเพิม่ ขึ ้นจากเดิม 5-15 เท า เมื่อ เปน เช น นี้จ ะทํ า ให ปอดรับ ออกซิเ จน และคาย
คารบอนไดออกไซด ปอดจึงฟอกโลหิตไดดีขึ้น
การทีป่ อดพอง และแฟบมากขึ้น ทําใหหลอดลมขยายตัวมีการไหลเวียนของโลหิตในถุงลม
มากขึ้น ปอดจึงแข็งแรงขึ้นตามไปดวย
อนึ่ง จากการสํารวจการหายใจเขาออกของนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปกพบวา หายใจชาและ
ลึกกวาคนปกติ ดวยเหตุนี้จึงไมคอยเหนื่อยงาย หัวใจทํางานไมหนักและปอดไดออกซิเจนมากกวาคนธรรมดา
ระบบกลามเนื้อ การออกกําลังกายทําใหเกิดการเผาผลาญไขมันใหหมดไป กอเกิดกลามเนื้อ
รายการสมสวน ขอตอตางๆ มีการเคลือ่ นไหว เอ็นยึดขอตอมีการเคลื่อนไหว จึงมีการยืดหยุนแข็งแรง ผูที่ออก
กําลังกายจึงไมปวดเมื่อย ไมปวดหลัง ไมขัดยอก
2. ผลที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต จากการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องความแตกตางในลักษณะ
ตางๆ ของการเจริญเติบโต ระหวางเด็กที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และถูกตองกับเด็กที่ขาดการออกกําลังกาย หรือ
มีการออกกําลังกายที่ไมถูกตองพบวา เด็กที่มีการออกกําลังกายอยูถูกวิธี และสม่ําเสมอจะมีการเจริญเติบโตของ
รางกายทีด่ กี วาเด็กทีข่ าดการออกกําลังกาย
3. ผลที่เกี่ยวของกับรูปรางทรวดทรง ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรง นอกจากจะเปนผล
สืบเนื่องมาจากปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ความผิดปกติของรูปรางทรวดทรง เชน รูปรางอวน หรือผอม
เกินไป ลักษณะลําตัวเอียง กระดูกสันหลังคดงอ เปนตน ซึ่งความผิดปกติของรูปรางทรวดทรงดังกลาวจะมีมาก
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ยิง่ ขึน้ หากขาดการออกกําลังกายทีถ่ กู ตอง ในทางตรงขามการนําเอารูปแบบและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองมา
ปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ จะสามารถแกไขทรวดทรงใหกลับคืนดีขึน้ ดังจะเห็นไดจากในทางการแพทย ไดมี
การนําเอาวิธกี ารออกกําลังกายมาใชในการฟนฟูสภาพ และสมรรถภาพของผูปวยในระหวางการบําบัดควบคูกับ
วิธีการบําบัดอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่มีปญหาในการเคลื่อนไหว หรือความออนแอของระบบกลามเนื้อ
4. ผลที่เกี่ยวของกับสุขภาพทั่วไป เชื่อวาเมื่อการทํางานของอวัยวะตางๆ มีประสิทธิภาพที่ดีจะ
สงผลใหสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้น โดยเฉพาะความตานทานโรค หรือภูมิตานทานตอโรคของบุคคลทีม่ ากขึน้ ดังจะ
เห็นไดจากการศึกษาเปรียบเทียบชวงเวลาของการเกิดการเจ็บปวย ระหวางนักกีฬากับบุคคลทั่วไปจะพบวา
นักกีฬาที่เกิดจากการเจ็บปวยจาการติดเชื้อ จะมีระยะเวลาในการฟนตัวและเกิดโรคแทรกซอนนอยกวาบุคคล
โดยทั่วไป
สรุป

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนการเคลื่อนไหวของรางกายที่ใชกลามเนื้อมัดใหญ เชน
กลามเนือ้ ขา ลําตัว แขน ใหมีการเคลือ่ นไหวทีเ่ ร็วขึน้ ทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น หรือเหนื่อยขึน้ อยาง
ตอเนื่อง อยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 20-60 นาที แลวแตความเหนื่อยนั้นมากหรือนอย ถาเหนื่อยมากก็ใชเวลา
นอย แตถาเหนื่อยนอยก็ใชเวลามากขึน้ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนตอรางกาย คือ มีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิด
ความแข็งแรงอดทนของการทํางานของปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต กลามเนื้อ กระดูก เอ็น ขอตอ และสงผล
ใหรา งกายมีความแข็งแรง เพิม่ ความตานทานของการเกิดโรค ชวยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน โรคอวน ไขมันในเสนเลือด ฯลฯ
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะใหประโยชนตอรางกายดังนี้
1. ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ ปอด ทํางานดีขึ้น จะชวยปองกันโรคหัวใจโรคความดันโลหิต
2. รางกายมีการอดทน แข็งแรง กระฉับกระเฉง ทํางานไดนานโดยไมเหนื่อย
3. ชวยปองกันโรคกระดูก ขอเสื่อม และยังทําใหกระดูก ขอ เอ็นแข็งแรง
4. ชวยผอนคลายความเครียด และชวยใหนอนหลับดีขึ้น
2.3 ผลกระทบจาการขาดการออกกําลังกาย
จากการศึกษาในเรื่องผลกระทบของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก วัยหนุมสาว และวัย
กลางคนขึ้นไป สรุปลักษณะเดนๆ ที่เกิดขึ้นไดดังนี้
1. ผลกระทบในวัยเด็ก
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายของเด็กในวัยนี้ มีลกั ษณะดังนี้
1.ดานการเจริญเติบโต และทรวดทรง พบวานอกจากการบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการแลว การออกําลังกายยังมีสวนชวยกระตนใหกระดูกมีการเจริญที่เหมาะสมตามวัย ทั้งในดานความยาว
และความหนา เนื่องจากรางกายสามารถดึงธาตุแคลเซียมที่มีในอาหารมาชวยสรางเสริมโครงกระดูกไดมากขึ้น
นั่นเอง แตในบางกรณีอาจพบวา มีเด็กบางกลุมที่ไมคอยไดออกําลังกาย แตมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ อาจมี
สวนสูง และน้ําหนักตัวมากกวาเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉลี่ย แตก็พบวาสวนใหญแลวรางกายมักจะมีการสะสม
ไขมันมากเกิน (อวน) มีกระดูกเล็ก หัวใจมีขนาดเล็กเมือ่ เทียบกับน้ําหนักตัว และทําใหทรวดทรงรูปรางที่เห็นมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น เชน อวนลงพุง มีเขาชิด หรือขาโกง เปนตน
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2.ดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย พบวาเด็กทีข่ าดการออกกําลังกายจะมีความตานโรคต่ํา
เจ็บปวยไดงาย และระยะการฟนตัวในการเจ็บปวยก็มักจะมีระยะเวลานานกวาเด็กทีอ่ อกกําลังกายเปนประจํา ซึ่ง
จะมีความสัมพันธกับระดับสมรรถภาพทางกาย เพราะสมรรถภาพทางกายเปนผลมาจากการออกกําลังกาย ดังนั้น
หากขาดการออกกํ า ลั ง กายย อ มส ง ผลให ส มรรถภาพทางกายต่ ํา ลง เมื ่อ สมรรถภาพทางกายต่ ํา จะส ง ผลให
องคประกอบในดานสุขภาพต่ําดวยเชนกัน
3.ดานสังคมและสภาพของจิตใจ พบวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกายมักเปนเด็กทีช่ อบเก็บตัว
และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงกันขามกับกลุมทีช่ อบออกกําลังกาย และเลนกีฬา จะมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และไดเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมกับกลุม ทําใหรูแนวทางในการปรับตัวเขากับสังคมที่เปนหมูคณะไดดีขึ้น
นอกจากนีเ้ ด็กที่ขาดการออกกําลังมักจะมีนิสัยไมชอบออกกําลังกายเมื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ
4.ด า นการเรี ย น พบว า เด็ ก ที ่มี ส มรรถภาพทางกายที ่ดี จ ะมี ผ ลการเรี ย นรู ที ่ดี ก ว า เด็ ก ที ่มี
สมรรถภาพทางกายต่ํา ซึ่งสนับสนุนใหเห็นวาการขาดการออกกําลังกายจะสงผลเสียตอการเรียนรูของเด็กดวย
2.ผลกระทบในวัยหนุมสาว
ชวงวัยนี้เปนชวงทีต่ อเนื่องจากวัยเด็ก และเชือ่ มตอกับวัยกลางคน ถือวาเปนวัยแหงการเจริญ
พันธหากขาดการออกกําลังกาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะคลายกับผลกระทบในวัยเด็ก คือสมรรถภาพทางกายต่ํา
สุขภาพทัว่ ไปไมดี การทํางานของระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดจะผิดปกติ รวมไปถึงบุคลิกภาพที่
อาจมีความไมเหมาะสม และสงผลเสียตอการแสดงออกทางสังคมดวย
3.ผลกระทบในวัยกลางคนขึ้นไป
ชวงวัยนี้เปนบุคคลที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป และถือวาเปนชวงของวัยเสื่อม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากขาดการออกกําลังกายดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมักแสดงออกในลักษณะอาการความ
ผิดปกติของรางกาย ซึง่ เปนอาการของการเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคประสาทเสียดุลยภาพ โรคความดันเลือดสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคอวน โรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวของกับขอตอกระดูก เปนตน

สรุป

การเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ
ภายในรางกายใหมีสุขภาพที่ดีขึน้ การออกกําลังกายมีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย ชวยให
กระดูก มีความแข็งแกรง อวัยวะตาง ๆ อาทิ ปอด ไต หัวใจ แข็งแรง ชวยลดการเปนโรค ความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเสนเลือดสูง ๆ การออกกําลังกายประจําสม่ําเสมอ จึงมีความสําคัญ และเพิ่มภูมิตานทานโรคไดอยาง
ดียิ่ง นักวิทยาศาสตรการกีฬาไดแบงประเภทของการออกกําลังกายได 5 ชนิด คือ
1.การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนือ้ อยูกับที่ไมมีการเคลื่อนไหว

40
2.การออกกําลังกายแบบมีการยืด – หดตัวของกลามเนื้อ
3.การออกกําลังกายแบบใหกลามเนือ้ ทํางานเปนไปอยางสม่าํ เสมอ
4.การออกกําลังกายแบบไมตองใชออกซิเจนในระหวางมีการเคลื่อนไหว
5.การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน
ประโยชนและคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา จําแนกไดดังนี้
1.ทางดานรางกาย
1.1 ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางดานรางกายใหเปนผูที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพใน
การทํางาน สรางความแข็งแกรงของกลามเนือ้
1.2 ชวยทําใหระบบตางๆ ภายในรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน อาทิ ระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ และระบบการยอยอาหาร เปนตน
2.ทางดานอารมณ
2.1 ชวยสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีไมวาจะอยูในสภาพเชนไร
2.2 ชวยใหคนที่มีอารมณเบิกบาน ยิ้มแยมแจมใส
2.3 ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางสมอง และอารมณไดเปนอยางดี
3.ทางดานจิตใจ
3.1 ชวยใหเปนคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มองโลกในแงดี
3.2 ชวยใหเปนคนที่มีจิตใจเขมแข็ง กลาเผชิญตอปญหาอุปสรรคตางๆ
3.3 ชวยใหเกิดความเชื่อมั่น ตัดสินใจไดดี
4.ทางดานสังคม
4.1 เปนผูที่มีระเบียบวินัย สามารถอยูใ นสภาพแวดลอมตางๆ ได
4.2 เปนผูท ี่เขากับสังคม เพือ่ นฝูง และบุคคลทัว่ ไปไดเปนอยางดี ไมประหมา หรือ
เคอะเขิน
4.3 เปนผูที่ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางสังคมตอสังคม และประเทศตอ
ประเทศ

เรื่องที่ 3 รูปแบบ และวิธีการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ

การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร เปนการกระทําทีก่ อ ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ ภายในรางกายที่ตองทํางานหนักเพิม่ มากขึ้น แตเปนผลดีตอสุขภาพรางกาย ซึ่ง
นักวิทยาศาสตรการกีฬา ไดแบงประเภทของการออกกําลังกายออกเปน 5 ประเภท คือ
1. การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้ออยูกบ
ั ที่ ไมมีการเคลื่อนไหว (Isometric Exercise) ซึ่งจะ
ไมมีการเคลื่อนที่ หรือมีการเคลื่อนไหวของรางกาย อาทิ การบีบกําวัตถุ การยืนตนเสา หรือกําแพงเหมาะกับผูที่
ทํางานนัง่ โตะเปนเวลานานจนไมมเี วลาออกกําลังกาย แตไมเหมาะสมกับรายที่เปนโรคหัวใจ หรือโรคความดัน
โลหิตสูง เปนการออกกําลังกายที่ไมไดชวยสงเสริมสมรรถภาพทางกายไดอยางครบถวน
2. การออกกําลังกายแบบมีการ ยืด – หดตัวของกลามเนื้อ (Isotonic Exercise) จะมีการเคลือ่ นไหว
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สวนตาง ๆ ของรางกาย ขณะทีอ่ อกกําลังกาย อาทิ การวิดพืน้ การยกน้าํ หนัก การดึงขอ เหมาะกับผูท ม่ี คี วาม
ตองการสรางความแข็งแรงกลามเนือ้ เฉพาะสวนของรางกาย อาทิ นักเพาะกาย หรือนักยกน้าํ หนัก
3. การออกกําลังกายแบบใหกลามเนือ้ ทํางานเปนไปอยางสม่ําเสมอ ตลอดการเคลื่อนไหว
(Isokinetic Exercise) อาทิ การถีบจักรยานอยูกับที่ การกาวขึ้นลงแบบขั้นบันได หรือการใชเครื่องมือทาง
ชีวกลศาสตร เหมาะกับการใชทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา หรือผูที่มีความสมบูรณทางรางกายเปน
สวนใหญ
4. การออกกําลังกายแบบไมตองใชออกซิเจนในระหวางที่มกี ารเคลื่อนไหว (Anaerobic Exercise)
อาทิ วิ่ง 100 เมตร กระโดดสูง ปฏิบัติกันในหมูน ักกีฬาที่ทําการฝกซอม หรือแขงขัน จึงไมเหมาะกับบุคคลทั่วไป
5. การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (Aerobic Exercise) คือ จะเปนลักษณะทีม่ กี ารหายใจเขา –
ออก ในระหวางที่มีการเคลื่อนไหว อาทิ การวิ่งจ็อกกิ้ง การเดินเร็ว หรือการวายน้ํา นิยมกันมากในหมูของนักออก
กําลังกาย นักวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนวงการแพทย สามารถบงบอกถึงสมรรถภาพรางกายของบุคคลนัน้ ๆ
ไดเปนอยางดี

3.1 ขั้นตอนในการออกกําลังกาย

การออกกําลังกายแตละรูปแบบขึน้ อยูกับความตองการ และความพอใจของผูทตี่ องการกระทํา ซึ่งจะ
สงผลใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และเปนการสรางภูมิคุมกันโรคไดอยางวิเศษ โดยไมตองพึ่งวิตามิน หรือ
อาหารเสริมที่มีราคาแพงในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตราบใดก็ตาม ถามนุษยยงั มีการเคลือ่ นไหว การกีฬา หรือการออกกําลังกายยอมเขามามีบทบาททีจ่ ะ
สงเสริมการเคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉะนั้น การกีฬาจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการดํารงชีวิต
ในยุคปจจุบนั
ขั้นตอนในการจัดแนะนําใหคนออกกําลังกาย และเลนกีฬา
1. ตองใหความรูกับผูเ ลน เพื่อใหเขาใจหลักการ เหตุผล ขอจํากัด ขอควรระวังของการ
ออกกําลังกาย / กีฬา
2. ตองปลูกฝงใหเกิดเจตคติทดี่ ีตอการออกกําลังกาย
3. ตองฝกใหเกิดทักษะ เมื่อเลนเปนจนชํานาญทําไดคลองแคลว จึงจะอยากเลนตอไป
4. ตองรวมกิจกรรมสม่ําเสมอ
5. กิจกรรมนั้นตองสรางใหเกิดสมรรถภาพทางกายที่เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น เชน แข็งแรง อดทน
คลองตัว รวดเร็ว และมีการตัดสินใจดีขึ้น
การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพทีด่ ี และกิจกรรมหนักเพียงพอ ตองฝกใหหวั ใจเตนประมาณ 120 – 130
ครั้งตอนาที สําหับผูใ หญทั่วไปทีม่ ีสุขภาพดี หรือทําใหตอ งใชพลังงานจากการออกกําลังกายวันละ 285 แคลอรี่
หรือ 2000 กิโลแคลอรี่ / สัปดาห
การจัดโครงการ หรือรูปแบบการออกกําลังกายที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. ตองทําใหผูเลนไดใชความคิด สติปญญา
2. ชวยใหผูเลนไดรูจักสมาชิกมากขึ้น ชวยกระชับสัมพันธไมตรี
3. ใหผลดีตออารมณ สนุกสนาน เพลิดเพลิน
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ใหผลดีตอรางกาย ทําใหแข็งแรง มีพละกําลัง
5. ชวยใหสมาธิ และจิตใจปลอดโปรง คลายเครียด
ถาผูอานสนใจจะออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา แตยังไมรูวาจะใชวิธีใด ลองตรวจสอบจากคุณสมบัติตาม
หลักการดังตอไปนี้
1. การออกกําลังกาย / กีฬาที่ดี ตองมีจังหวะการหายใจสม่ําเสมอ
2. ไมมีการกระแทก หรือแบงแรง หรืออดกลั้นการหายใจ
3. ผูเลนตองรูคุณคา ผลประโยชนของการออกกําลังกาย
4. ผูเลนตองสนุกที่จะทํา ทําดวยความเต็มใจ พึงพอใจ
5. ผูเลนตองเกิดการเรียนรู และทําดวยตนเอง
6. เมือ่ เลนแลวตองเหนือ่ ยอยางสบายใจ
4.

3.2 หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

หลักการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพเปนการเสริมการทํางานของปอด หัวใจ ระบบการไหลเวียนของเลือด
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และขอตอ ซึ่งจะชวยใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ รวมทั้งสุขภาพจิตดี
รูปแบบของการออกกําลังกาย แบงออกไดดงั นี้
1. การออกกําลังกายโดยการเลน
2. การออกกําลังกายโดยการทํางาน
3. การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย
1. การออกกําลังกายโดยการเลน คือ การเลนเกมกีฬาตาง ๆ ทีช่ น
่ื ชอบ เชน เดิน วิง่ วายน้าํ
2. การออกกําลังกายโดยการทํางาน นอกจากจะไดงานแลว ยังทําใหกลามเนื้อไดมีการเคลื่อนไหวจาก
การทํางาน เพิม่ ความแข็งแรงใหกบั สุขภาพ อาทิ การทํางานบาน ทําสวนดอกไม หรือผลไม
3. การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย โดยแสดงทาทางตาง ๆ เพื่อเปนการบริหารรางกาย หรือ
เฉพาะสวนที่ตองการใหกลามเนือ้ กระชับ อาทิ การบริหารแบบโยคะ หรือแอโรบิค
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การออกกําลังกายชนิดทีเ่ สริมสรางความอดทนของปอด หัวใจ
ระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวของขอตอ ซึ่งจะชวยใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณ สงางาม และสุขภาพจิตดี
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เปนกิจกรรมที่ไดรบั การยอมรับ และเปนที่นยิ มกันอยางแพรหลายทัว่
โลก ในดานการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ (Exercise For Health) โดยยึดหลักปฏิบัติงาย ๆ ดังนี้
1. ความหนัก ควรออกกําลังกาย (Intensity) ใหหนักถึงรอยละ 70 ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจแต
ละคน โดยคํานวณไดจากคามาตรฐานเทากับ 170 ลบดวยอายุของตนเอง คาที่ไดคืออัตราการเตน
ของหัวใจคงทีท่ ี่เหมาะสม ที่ตองรักษาระดับการเตนของหัวใจนี้ไวชวงระยะเวลาหนึ่งที่ออกกําลัง
กาย
2. ความนาน (Duration) การออกกําลังกายอยางตอเนือ่ งนานอยางนอย 20 นาที ขึ้นไปตอครั้ง
3. ระยะผอนคลายรางกายหลังฝก (Cool Down) ประมาณ 5 นาที เพื่อยืดเหยียดกลามเนื้อ และความ
ออนตัวของขอตอ
รวมระยะเวลาที่ออกกําลังกายติดตอกันทั้งสิ้น อยางนอย 20 – 30 นาทีตอวัน
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ผูท อ่ี อกกําลังกายมาก หรือเปนนักกีฬา จะมีการใชพลังงานมากกวาบุคคลทัว่ ไป และมีการสูญเสียน้าํ
และแรธาตุมากขึ้น จึงควรกินอาหารที่ใหพลังงานอยางเพียงพอสมดุลกับกิจกรรมทีใ่ ชในแตละวัน โดยควรเพิ่ม
อาหารประเภท ขาว แปง ผลไม หรือน้ําผลไม เพื่อเพิ่มพลังงาน และดื่มน้ําใหเพียงพอ ไมจําเปนตองกินผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร และเครื่องดื่มชูกําลัง

กิจกรรมการเรียนรูทายบทที่ 2

กิจกรรมที่ 1

1. ใหนักศึกษาอธิบายตามความเขาใจของตนเอง ในหัวขอตอไปนี้
“จิตที่สดใส ยอมอยูในรางกายที่สมบูรณ”
2. ใหนักศึกษาฝกเขียน แผนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองในเวลา 7 วัน

กิจกรรมที่ 2

1. ประโยชนของการออกกําลังกายดานตาง ๆ ทีส่ ง ผลตอสุขภาพของมนุษย จําแนกไดดา น
อะไรบาง จงอธิบาย

กิจกรรมที่ 3

1. การออกกําลังกายมีผลตอพัฒนาการของมนุษยอยางไร จงอธิบาย
2. กอนทีจ่ ะออกกําลังกาย เราควรใหคาํ แนะนําผูจ ะออกกําลังกายอยางไร
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บทที่ 3
สุขภาพทางเพศ
สาระสําคัญ

ปญหาหาเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร กําลังเปนปญหาที่นาหวงใยในกลุมเยาวชนไทย ดังนั้น
การเรียนรูในเรื่องของพฤติกรรมที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ การถูกลวงละเมิดทางเพศ และการตั้งครรภไมพึง
ประสงค จึงเปนเรื่องจําเปนที่จะไดปองกันตนเอง นอกจากนีก้ ารดูแลรางกาย โดยเฉพาะระบบสืบพันธก็เปน
เรื่องที่จะทําใหทุกคนมีสุขภาวะที่ดี สามารถปฏิบัติไดถูกตองก็จะไมทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพทางเพศ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อธิบายการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีน่ ําไปสูการมีเพศสัมพันธ การลวงละเมิดทางเพศ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
2. อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและไมทําใหเกิดปญหาทางเพศ

ขอบขายเนือ้ หา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

สรีระรางกายที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว
พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ
สุขภาพทางเพศ

เรื่องที่ 1 สรีระรางกายที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ

การ
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การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยนั้น หมายถึง การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
รางกายและจิตใจควบคูกันไปตลอด เริ่มตั้งแต วัยเด็ก วัยแรกรุน วัยผูใหญ ตามลําดับ
โดยทั่วไปแลว การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกายของคนเราจะสิน้ สุดลงเมื่อมีอายุ
ประมาณ 25 ป จากวัยนี้อวัยวะตาง ๆ ของรางกายเริ่มเสื่อมลง จนยางเขาสูวัยชราและตายในที่สุด สวนการ
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการทางจิ ต ใจนั ้น ไม มี ขี ดจํ า กั ด จะเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาเจริ ญ งอกงามขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
จนกระทั่งเขาสูวัยชรา

1. อวัยวะสืบพันธุและสุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ

การสืบพันธุของมนุษยเปนธรรมชาติอยางหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อดํารงไวซึ่งเผาพันธุ การสืบพันธุ
นั้น จําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญคือ เพศชายและเพศหญิง ทัง้ เพศชายและเพศหญิงตางก็มีโครงสรางที่
เกี่ยวของกับอวัยวะเพศและการสืบพันธุโดยเฉพาะของตน
1.1 ระบบสืบพันธุของเพศชาย
อวัยวะสืบพันธุชายสวนใหญอยูภายนอกของรางกาย สามารถปองกันและระวังรักษาไมให
เกิดโรคติดตอหรือโรคติดเชื้อตาง ๆ ไดโดยงาย อวัยวะสืบพันธุชายมีความเกี่ยวของกับระบบการขับถายปสสาวะ
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 ตามปกติจะมีอณ
ั ฑะอยู 2 ลูก
ภายในลูกอัณฑะมีหลอดเล็ก ๆ จํานวนมาก ขดเรียงอยูเปนตอน ๆ เรียกวา หลอดสรางอสุจิ
(Seminiferous Tabules) มีหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ สวนดานหลังของตอมอัณฑะ จะมีกลุมของ
หลอดเล็ก ๆ อีกมากมายขดไปมา เรียกวาหลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) เปนที่เก็บเชื้ออสุจิชัว่ คราว เพื่อใหเชื้อ
อสุจิเจริญเติบโตไดเต็มที่
(2.) ตอมลูกหมาก (Prostate Gland) เปนตอมที่หุมอยูรอบทอปสสาวะสวนใน ตรงดานลาง
ของกระเพาะปสสาวะ มีหนาทีส่ รางของเหลวซึง่ มีฤทธิ์เปนดางออน ๆ สงเขาไปในถุงเก็บอสุจิ เพือ่ ผสมกับน้ํา
เลี้ยงตัวอสุจิ ของเหลวนี้จะไปทําลายฤทธิ์กรดจากน้ําเมือกในชองคลอดเพศหญิง ปองกันไมใหตัวอสุจิถูกทําลาย
ดวยสภาพความเปนกรด เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิขึ้นได
(3.) ลึ ง ค หรื อ องคชาต (Penis) เป น
สวนประกอบหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุชาย ที่แสดงใหเห็นวาเปนเพศชายอยางชัดเจน มีลักษณะยื่นออกมา สวน
ปลายสุดจะมีรูปรางคลายหมวกเหล็กทหารสวมอยู ขนาดใหญกวาลําตัวลึงคเล็กนอย สวนนี้จะมีเสนประสาทมา
หลอเลี้ยงมาก ทําใหมีความรูสึกไวตอการสัมผัส เมื่อมีความตองการทางเพศเกิดขึ้น จะทําใหลึงคเปลี่ยนจากนุม
เปนแข็ง เนื่องจากคั่งของเลือด ทําใหขนาดใหญขึ้น 1-2 เทาตัว ในระหวางการแข็งตัวของลึงคมีตอมเล็ก อยูใ น
ทอปสสาวะ ผลิตน้ําเมือกเหนียว ๆ ซึง่ จะถูกขับออกมา เพื่อชวยในการหลอลื่นและยังทําใหตัวอสุจิผานออกสู
ภายนอกไดสะดวกอีกดวย
(4.) ทอพักตัวอสุจิ (Epididymis) มีลักษณะคลายรูปดวงจันทรครึ่งซีก หอยติดอยูกับตอม
อัณฑะสวนบนคอนขางจะใหญเรียกวา หัว (Head) จากหัวก็เปนตัว (Body) และเปนหาง (Tail) ทอนี้ประกอบดวยทอที่
คดเคี้ยวเปนจํานวนมาก เมื่อตัวอสุจิถูกสรางขึ้นมาแลวจะถูกสงเขาทอนี้เพื่อเตรียมที่จะออกมาสูทอปสสาวะ
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(5.) ทอนําตัวอสุจิ (Vas Deferens) เปนทอเล็ก ๆ ตอจากลูกอัณฑะ จะทําหนาที่พาตัวอสุจิและ
น้ําอสุจิใหไหลขึ้นไปตามหลอดและไหลเขาไปในถุงน้ําอสุจิ
(6.) ถุงอัณฑะ (Scrotum) เปนถุงทีห่ อหุมตอมอัณฑะไว ขณะที่ยังเปนตัวออนอยู ตอมอัณฑะจะ
เจริญเติบโตในโพรงของชองทอง เมื่อครบกําหนดตอมอัณฑะจะคอย ๆ เคลื่อนลงลางจากชองทองมากอยูในถุงอัณฑะ
ที่บริเวณขาหนีบ ถุงอัณฑะมีลักษณะเปนผิวหนังบาง ๆ สีคล้ํา มีรอยยน มีแนวกลางระหวางทวารหนักไปจนถึง
ลึงค จะมีกลามเนื้อ บาง ๆ กั้นถุงอัณฑะออกเปน 2 หอง ถุงอัณฑะจะหอยติดอยูก ับกลามเนื้อชนิดหนึง่ และจะหดตัว
หรือหยอนตัว เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยรักษาอุณหภูมิใหเหมาะสมในการสรางอสุจิ และ
ปองกันการกระเทือนจากภายนอก
1.1.1 การสรางเซลลสืบพันธุเพศชายและการฝนเปยก
เซลล สื บ พั น ธุ เ พศชายหรื อ ตั ว อสุ จิ (Sperm) จะถู ก สร า งขึ ้น ในท อ ผลิ ต อสุ จิ
(Seminiferous Tubules) ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมาก มีรูปรางลักษณะคลาย ๆ ลูกกบแรกเกิด ประกอบดวยสวนหัวที่มี
ขนาดโต แลวคอยลงมาเปนสวนหางที่ยาวเรียว และสวนหางนี้จะใชในการแหวกวายมา มีขนาดลําตัวยาว
ประมาณ 0.05 มิลลิเมตร มีขนาดเล็กกวาไขเพศหญิงหลายหมื่นเทา หลังจากตัวอสุจิถูกสรางขึ้นในทอผลิตตัว
อสุจิแลว จะฝงตัวอยูในทอพักตัวอสุจิจนกวาจะเจริญเต็มที่ ตอจากนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังถุงเก็บตัวอสุจิ ในระยะนี้
ตอมลูกหมากและตอมอืน่ ๆ จะชวยกันผลิตของเหลวมาเลีย้ งตัวอสุจิ หากไมมีการระบายออกโดยมีเพศสัมพันธ
รางกายจะระบายออก โดยใหน้ําอสุจิเคลื่อนออกมาตามทอปสสาวะเองในขณะนอนหลับ ซึง่ เปนการลดปริมาณ
น้ําอสุจิใหนอยลง โดยธรรมชาติและยังเปนวิธีหนึ่งที่ชวยลดความเครียดเกีย่ วกับอารมณทางเพศได เราเรียกวา
การฝนเปยก (Wet Dream) เปนปรากฎการณที่ชี้ใหเห็นวาวัยรุนชายนั้นบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว และรางกายก็
พรอมที่จะใหกําเนิดบุตรได
1.1.2 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศชาย
1. อาบน้าํ อยางนอยวันละ 2 ครัง้ ใชสบูช ําระรางกายและอวัยวะเพศใหสะอาดแลว
เช็ดใหแหง
2. สวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด โดยเฉพาะกางเกงในไมคบั และไมหลวมเกินไป
3. ไมใชสวมหรือขับถายที่ผิดสุขลักษณะ
4. ไมสําสอน หรือรวมประเวณีกับผูขายบริการทางเพศ
5. หากสงสัยวาเปนกามโรคควรไปปรึกษาแพทย
6. ไมควรใชยาหรือสารเคมีเพื่อกระตุนความรูสึกทางเพศ
7. อยาหมกหมุนหรือหักโหมเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศเกินไป ควรหากิจกรรม
นันทนาการหรือเลนกีฬา
8. ระวังอยาใหอวัยวะเพศถูกกระทบกระแทกแรง ๆ
1.2 ระบบสืบพันธุของเพศหญิง
โครงสรางที่เกี่ยวของกับอวัยวะเพศและการสืบพันธุของเพศหญิง ประกอบดวยหลาย
สวนดวยกัน ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่สําคัญเทานั้น
(1.) ตอมรังไข (Ovary) เปนตอมสืบพันธุข องเพศหญิง มีหนาทีผ่ ลิตเซลลสืบพันธุ
ของเพศหญิงที่เรียกวาไข (Ovum) ตอมรังไขนี้มีอยูด วยกัน 2 ตอม คือ ขางขวาและขางซาย ซึ่งอยูในโพรงของอุง
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เชิงกราน มีรูปรางคอนขางกลมเล็กมีน้ําหนักประมาณ 2-3 กรัม นอกจากนี้ตอมรังไขจะหลั่งฮอรโมนเพศหญิง
ออกมาทําใหไขสกุ และเกิดการตกไข
(2.) ทอรังไข (Pallopain Tubes) ภายหลังที่ไขหลุดออกจากสวนที่หอหุมแลว จะผานเขา
สูทอรังไข ทอนี้ยาวประมาณ 6-5 เซนติเมตร ปลายขางหนึ่งมีลักษณะคลายกรวย
ซึ่งอยูใ กลกับรังไข สวน
ปลายอีกขางหนึง่ นัน้ จะเรียวเล็กลงและไปติดกับมดลูก ภายในทอรังไขจะมีกลามเนื้อพิเศษ ซึง่ บุดวยเยือ่ ทีม่ ีขน
และบีบรัดตัวอยูเ สมอ ซึง่ ทําหนาทีโ่ บกพัดเอาไขทีส่ ุกแลวเขาไปในทอรังไข คอยการผสมพันธุจากตัวอสุจิของ
ชาย และสงไปสูม ดลูกตอไป
(3.) มดลูก (Uterus) มดลูกอยูในอุมเชิงกรานระหวางกระเพาะปสสาวะกับทวารหนัก
ปกติยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร กวางประมาณ 4 เซนติเมตร และหนาประมาณ 2 เซนติเมตร เปนอวัยวะที่
ประกอบดวยกลามเนื้อ และมีลักษณะภายในกลวง ซึ่งมีผนังหนาไขจะเคลื่อนตัวลงมาตามทอรังไข เขาไปใน
โพรงมดลูก ถาไขไดผสมกับอสุจิแลวจะมาฝงตัวอยูใน
ผนังของมดลูกที่หนาและมีเลือดมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก ไขจะเจริญเติบโตเปนตัวออนตรงบริเวณนี้ ภายหลังวัย
หมดประจําเดือนแลว มดลูกจะเล็กและเหี่ยวลง

(4.) ชองคลอด (Vagina) มีลักษณะเปนโพรงซึ่งมีความยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร ชองคลอด
ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบ สวนในสุดเปนสวนที่หุมอยูรอบปากมดลูก ภายในบุดวยเยื่อบาง ๆ ลักษณะเปนรอย
ยนสามารถยืดหดและขยายตัวไดมากเวลาคลอด ที่ชองคลอดนี้จะมีเสนประสาทมาเลี้ยงจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริเวณรูเปดชองคลอด และชองคลอดยังทําหนาที่เปนทางผานของเลือดประจําเดือนจากโพรงมดลูกออก
จากรางกาย และเปนทางผานของตัวอสุจจิ ากเพศชายเพือ่ ไปผสมกับไขทท่ี อ รังไข
(5.) คลิสตอริส (Clitoris) ลักษณะเปนกอนเนื้อเล็ก ๆ ตัง้ อยูบ นสวนของแคมเล็ก
เปนเนื้อเยื่อที่ยึดหดได มีหลอดเลือดและเสนประสาท และไวตอความรูสึกทางเพศเชนเดียวกับลึงคของชาย
(6.) ตอมน้าํ เมือก (Bartholin Gland) เปนตอมเล็ก ๆ อยู 2 ขางของชองคลอด ตอมนี้
ทําหนาที่หลั่งน้ําเมือกออกมา เพื่อใหชวยหลอลื่นชองคลอดในระหวางที่มีการรวมเพศ
(7.) ฝเย็บ (Perineum) อยูพื้นลางของอุงเชิงกรานที่กั้นอยูระหวางชองคลอดกับทวาร
หนัก ขยายและยึดหดตัวได ประกอบดวยกลามเนื้อที่สําคัญ 3 มัด มีหนาที่ชวยเสริมสรางกลามเนื้อชองคลอดให
แข็งแรง และปองกันชองคลอดหยอน ถาหากขาดแลวไมเย็บ จะทําใหมดลูกต่ําลงมาไดเมื่ออายุมากขึ้น
(8.) เตานม (Breast) มีอยู 2 เตา ซึง่ มีขนาดใกลเคียงกัน ตรงกลางของเตานมจะมีผิว
ทีย่ ื่นออกมาเรียกวา หัวนม เตานมแตละเตาจะประกอบขึ้นดวยกอนเนื้อหลายกอน กอนเนื้อแตละกอนจะ
ประกอบดวยทอทีแ่ ตกแขนงไปมากมาย เตานมจะมีขนาดโตขึ้นเมื่อเขาสูวัยสาว เนื่องจากมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและ
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ไขมันเพิ่มขึ้น ขณะที่ตั้งครรภเตานมจะโตขึ้น เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของตอมน้ํานมและทอจํานวนมาก
บริเวณเตานมนี้จะมีหลอดเลือดและเสนประสาทไปเลี้ยงอยูมาก จึงทําใหมีความไวตอการสัมผัส
1.2.1 ความรูเกี่ยวกับผลของการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศหญิง
เมื่อเพศหญิงเจริญเติบโตเปนสาว ไมเฉพาะแตจะมีลักษณะของความเปนหญิง ดวย
การมีเตานมเจริญเติบโต และมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เกิดขึ้นเทานั้น
การบรรลุวุฒิภาวะของเพศหญิง
ขึ้นอยูกับการมีประจําเดือนครั้งแรก และมีประจําเดือนทุก ๆ เดือน โดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นทุก ๆ 28 หรือ 30 วัน และ
การมีประจําเดือนแตละเดือนอาจะแบงออกไดเปนระยะดังนี้
1. ระยะทําลาย (Destructive Phase) เปนระยะที่มีเลือดออกมา เนื่องจากมีการทําลาย
ของเยือ่ บุภายในของผนั งมดลูก ระยะนีจ้ ะใช เวลาประมาณ 3-7 วัน หรือ เรีย กวา จะมี เลือ ดระดูอ อกมาอยู
ประมาณ 3-7 วัน จํานวนเลือดที่ไหลออกมามีจํานวนไมแนนอนโดยทั่วไปจะมีปริมาณ 125 ลูกบาศกเซนติเมตร
นอกจากเลือดทีไ่ หลออกมาแลวยังมีเศษของผนังมดลูกทีถ่ ูกทําลายหลุดปนออกมาดวย ระยะทําลายนีเ้ ริ่มแรก
มักจะมีอาการทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน ถายปสสาวะบอย มีสิวขึ้นบนใบหนา เตานมจะโตและแข็ง มี
อาการปวดศีรษะ เพลีย หงุดหงิด เปนตน
2. ระยะฟอลลิคูลา (Follicular Phase) ตอมพิทูอิทารีสวนหนา (Anterior Lobe) หลั่ง
ฮอร โ มนชนิ ด หนึ ่ง ออกมาและซึ ม เข า กระแสเลื อ ด แล ว นํ า ไปยั ง ต อ มรั ง ไข จ ะทํ า ให ไ ข ซึ่ง อยู ภายในรั ง ไข
เจริญเติบโตและสุกระยะนี้กินเวลาประมาณ 9 วัน และเมือ่ รวมกับระยะทีม่ ีเลือดระดูไหลออกมาในระยะทําลาย
จะกินเวลาประมาณ 14 วัน
3. ระยะลูเทียล (Luteal Phase) เปนระยะที่ไขสุกเต็มที่และจะหลุดออกจากรังไข รัง
ไขจะสรางฮอรโมนชนิดหนึ่งเพื่อกระตุนใหผนังมดลูกหนาและมีเลือดมาหลอเลี้ยงมาก เพื่อรอรับไขที่จะถูกผสม
พันธุ ถาไขไมไดรับการผสมพันธุฮอรโมนนี้จะลดลง ซึง่ เปนการเริ่มตนระยะทําลาย และจะมีเลือดระดูไหล
ออกมาใหม
1.2.2 สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง
1. อาบน้ําชําระลางกายใหสะอาดอยูเสมอ เวลาอาบน้ําควรทําความสะอาดอวัยวะ
เพศเปนพิเศษ เชน ลาง เช็ดใหแหง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงมีประจําเดือน ควรใชน้ําอุนชําระสวนทีเ่ ปอน
เลือด เปนตน
2. หลังจากถายอุจจาระ ปสสาวะควรทําความสะอาดแลวเช็ดใหแหง
3. ควรสวมเสื้อที่สะอาด โดยเฉพาะอยางยิ่งกางเกงในตองสะอาด ไมคับไมหลวม
เกินไป และควรเปลี่ยนทุกวัน
4. รักนวลสงวนตัว ไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
5. ไมควรใชยากระตุนหรือสารเคมีตออวัยวะเพศ
6. การใชสว มเพือ่ การขับถาย ควรคํานึงถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
7. ควรทํางานอดิเรก หรือออกกําลังกายเสมอเพือ่ เบนความสนใจทางเพศ
8. ในยามที่มีประจําเดือนควรเตรียมผาอนามัยไวใหเพียงพอ และเปลี่ยนอยูเสมอ
อยาปลอยไวนาน
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9. ในชวงมีประจําเดือนไมควรออกกําลังกายที่ผาดโผนและรุนแรง ควรออกกําลัง
กายเพียงเบา ๆ และพักผอนใหเพียงพอ
10. ควรจดบันทึกการมีประจําเดือนไว ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วบางเล็กนอยถือวา
ปกติ ถาประจําเดือนมาชาหรือเร็วกวาปกติ 7-8 วันขึ้นไป ควรไปปรึกษาแพทย
11. ในช ว งมี ป ระจํ า เดื อ น ถ า มี อ าการปวดท อ งควรใช ก ระเป า น้ ํา ร อ นมาวางที ่
ทองนอย เพื่อใหความอบอุน และอาจรับประทานยาแกปวดไดบาง
12. ถามีอาการผิดปกติทางรางกายในชวงมีประจําเดือน เชน ปวดทองมาก หรือมี
เลือดไหลออกมา ควรรีบไปปรึกษาแพทยทันที
13. ระวังอยาใหอวัยวะเพศกระทบกระแทกแรง ๆ
14. ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของอวัยวะเพศ ควรไปปรึกษาแพทย

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว

1. พัฒนาการทางเพศและการปรับตัวเมื่อเขาสูวัยรุน
วันรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว และมีพัฒนาการทางเพศควบคูกันไปดวย
โดยเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกตางกัน
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศหญิง
การเขาสูชวงวัยรุนของเด็กหญิงจะเกิดขึน้ เร็วกวาเด็กชาย คือ จะเริม่ ขึ้นเมือ่ อายุประมาณ
11-13 ป ตอมใตสมองจะผลิตฮอรโมนที่ไปกระตุนการเจริญเติบโต และกระตุนการทํางานของรังไขใหสรางเซลล
สืบพันธุและผลิตฮอรโมนเพศหญิง ในชวงนี้วัยรุนหญิงจะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สวนสูงและนําหนักเพิ่มมาก
ขึ้น อวัยวะเพศโตขึ้น มีขนขึ้นบริเวณหัวหนาวและรักแร เอวคอดสะโพกผายออก เตานมโตขึ้น อาจมีสิวขึ้นตาม
ใบหนา สวนมดลูก รังไข และอวัยวะที่เกีย่ วของเจริญเติบโตขึ้น เริม่ มีประจําเดือน ซึง่ ลักษณะการมีประจําเดือนใน
เพศหญิงจะเปนการบงบอกวา วัยรุนหญิงไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว และสามารถตั้งครรภได
การมีประจําเดือน (menstruation) เปนปรากฎการณตามธรรมชาติที่เกิดในเพศหญิง
เมื่อยางเขาสูวัยรุน โดยรังไขจะสรางฮอรโมนและผลิตไข ปกติไขจะเจริญเติบโตและสุกเดือนละ 1 ฟอง สลับกัน
ระหวางรังไขซายและขวา เมื่อไขสุกจะหลุดออกจากรังไขแลวถูกพัดพาเขาไปในทอรังไขหรือปกมดลูก เพื่อรอ
รับการผสมจากตัวอสุจิของเพศชาย ในขณะเดียวกันฮอรโมนเพศหญิงที่ผลิตจากรังไขและสงไปตามรางกาย จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุมดลูก โดยในชวงสัปดาหแรกของรอบเดือน ผนังมดลูกจะหนามากที่สุด มี
หลอดเลือดมาเลี้ยงมากมาย เพือ่ เตรียมพรอมทีจ่ ะรับการเกาะฝงของไขที่ไดรับการผสมจากตัวอสุจิ ถาหากไข
ไมไดรับการผสม เยื่อบุมดลูกก็จะคอย ๆ หลุดออก หลอดเลือดบริเวณเยื่อบุมดลูกก็จะลอกหลุดและฉีกขาด ทํา
ใหเลือดไหลออกทางปากมดลูกผานชองคลอดออกสูภ ายนอก เรียกวา ประจําเดือน
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อาการเมื่อมีประจําเดือน กอนมีประจําเดือน บางคนอาจมีอาการบางอยางเกิดขึน้ ได
เชน ปวดศรีษะ ทองอืดเฟอปวดเมือ่ กลามเนือ้ บริเวณหลังและบัน้ เอว เตานมตึงและเจ็บ หงุดหงิดงาย อารมณ
ไมปกติหรือเบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน
ขอควรปฏิบั ติขณะมี ประจํา เดือ น คือ ใชผ าอนามั ยอย างถูกวิ ธี และล างมื อให
สะอาดทุกครัง้ นอกจากนีข้ ณะมีประเดือน บางคนมีอาการบางอยางดังกลาวขางตน และอาจมีการปวดทองนอย
เพิ่มดวย ซึ่งเปนอาการปกติที่จะหายไปเองเมื่อประจําเดือนหยุด หากมีอาการผิดปกติท่ีรุนแรง เชน ปวดทองมาก
ขณะมีประจําเดือน มีประจําเดือนนานเกิน 7 วัน หรือประจําเดือนมาคลาดเคลื่อนจากปกติมาก ควรปรึกษาแพทย
โดยเฉพาะสูตินรีแพทย
ผาอนามัยควรเปลีย่ นบอย ๆ อยางนอยวันละ 2-3 ครั้ง และทุกครั้งหลังอาบน้ําหรือ
หลังถายอุจจาระ รักษาความสะอาดของรางกายและเสือ้ ผาที่สวมใส ไมใชเสื้อผารวมกับผูอื่น ออกกําลังกายให
นอยลงกวาปกติ พักผอนใหเพียงพอ ทําจิตใจใหราเริงแจมใส ถามีอาการปวดทองนอยมากใหนอนคว่ําแลวใช
หมอนรองใตทอ งนอยประมาณ 15-20 นาที ประจําเดือนจะออกไดดีและชวยใหทุเลาปวด อาจไมจําเปนตองใช
ยาแกปวด ควรรับประทานยาแกปวดหากมีอาการปวดมาก ถาปวดทองรุนแรงมากรหรือมีเลือดออกมากผิดปกติ
ควรรีบปรึกษาแพทย และขณะมีประจําเดือนไมควรอาบน้ําแบบแชในแมน้ําลําคลอง อางน้ําในบานหรือสระวาย
น้ํา เพราะเชื้อโรคในน้ําอาจเขาสูโพรงมดลูกได เนื่องจากปากมดลูกจะเปดเล็กนอย จึงควรอาบน้ําแบบตักแบบ
หรือใชฝกบัว
1.2 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเพศชาย
เด็กชายจะเริ่มเขาสูวัยรุนเมื่ออายุประมาณ 13-15 ป ตอมใตสมองจะผลิตฮอรโมนที่ไป
กระตุนใหรางกายเจริญเติบโต และกระตุนใหอัณฑะผลิตเซลลสืบพันธุและฮอรโมน เพศชายมีการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายที่เห็นไดชัดโดยเฉพาะความสูงและนําหนักตังที่เพิ่มขึน้ แขนขายาวเกงกางไหลหวางออก กระดูก
และกลามเนื้อแข็งแรงขึ้นและมีกําลังมากขึ้น เสียงแตก นมแตกพาน มีหนวดเครามีขนขึ้นที่หนาแขง รักแร และ
บริเวณอวัยวะเพศ บางคนอาจมีสิวขึ้นบริเวณใบหนา หนาอก หรือหลัง อวัยวะเพศโตขึ้นและแข็งตัวเมื่อมี
ความรูสึกทางเพศหรือถูกสัมผัส และมีการหลั่งน้ําอสุจิหรือน้ํากามออกมาในขณะหลับ (ฝนเปยก) ซึ่งเปนอาการ
ที่บงบอกวาไดบรรลุวุฒิภาวะทางเพศแลว และยังหมายถึงการมีความสามารถที่จะทําใหเพศหญิงเกิดการตั้งครรภ
ไดอีกดวย
การฝนเปยก (wet dream) เปนปรากฎการณตามธรรมชาติที่เกิดในเพศชาย กลาวคือ
ในดานรางกายลูกอัณฑะจะทําหนาทีส่ รางฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ โดยจะเก็บสะสมไวที่ถุงเก็บน้ําอสุจิ ใน
ดานจิตใจและอารมณ ฮอรโมนเพศจะมีผลทําใหวัยรุนเริ่มมีความรูสึกทางเพศ และสนใจเพศตรงขาม เมื่อ
รางกายมีการผลิตน้าํ อสุจิเก็บไวมากขึน้ ประกอบกับจิตใจและอารมณมีการเปลีย่ นแปลงดังกลาว จะมีผลทําให
เกิดความตึงเครียดของประสาท ในขณะหลับอาจฝน จิตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่องที่หวาดเสียว สงผลให
ถุงเก็บน้ําอสุจิรัดตัวทําใหตัวอสุจิและน้ําหลอเลี้ยงถูกบีบเขาสูทอปสสาวะและขับเคลื่อนออกมาภายนอกโดย
อัตโนมัติ ซึ่งเรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้วา ฝนเปยก ซึ่งนับวาเปนการผอนคลายความตึงเครียดทางจิตใจและอารมณ
ทางเพศตามธรรมชาติ จึงไมถือวาผิดปกติแตอยางใด
1.3 ตอมไรทอที่มีอิทธิพลตอการควบคุมพัฒนาการทางเพศ
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ตอมไรทอที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัมนาการของวัยรุนที่สําคัญ ไดแก ตอมใต
สมองหรือตอมพิทูอิทารี (Pituitary gland) ตอมเพศ (Gonads) ตอมไทรอยด (thyroid gland) และตอมหมวกไต (adrenal
or suprarenal glands) ซึ่งตอมไรทอแตละตอมสงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน
1.4อารมณทางเพศ (sexuality) หรือความตองการทางเพศ (sexusl desire)
ในที่นี้จะหมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีผลมาจากสิ่งเราภายในหรือสิ่งเราภายนอกที่เปน
ปจจัยที่มากระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศขึ้น โดยมีระดับความแตกตางมากนอยตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการควบคุมอารมณและพื้นฐานทางดานวุฒิภาวะของแตละบุคคล
จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา สิ่งเราภายในและสิ่งเราภายนอกเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะสงผลใหอารมณและอารมณทางเพศเกิดขึ้น และเมื่อวิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสําคัญของ
อารมณทางเพศกับวัยรุนแลว สรุปประเด็นที่สําคัญได ดังนี้
1) อารมณทางเพศถือวาเปนสัญชาตญาณในการดํารงเผาพันธุข องมนุษยทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติ เปนตัวบงชี้ประการหนึ่งทีแ่ สดงใหเห็นถึงความสมบูรณของพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และ
อารมณของวัยรุน ที่กาวเขาสูชวงของวัยเจริญพันธุมากขึ้น
2) ปจจุบันสื่อหลายรูปแบบที่ปรากฏอยูในสังคมมีสวนชวยกระตุนแรงขับทางเพศ
(Sex drive) ของวัยรุนใหเกิดอารมณทางเพศไดงายขึ้น การนําเสนอภาพหรือขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศผานสื่อ
ตาง ๆ เปนปจจัยหนึ่งที่ยั่วยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดงายและเร็วขึ้น โดยสื่อตาง
ๆ เหลานี้อาจอยูในรูปแบบของหนังสือหรือภาพยนตรบางประเภท รวมไปถึงขอมูลที่ไดจากการสืบคนดวยระบบ
อินเทอรเน็ต ซึ่งผลกระทบจากอารมณทางเพศในแงลบจะมีมากยิ่งขึ้น หากวัยรุนขาดความรูค วามเขาใจในแนว
ทางการควบคุมอารมณทางเพศอยางถูกตอง จนในที่สุดอาจนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีพศสัมพันธโดยไม
ตั้งใจ และนํามาสูปญหาตาง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนได
3) อารมณ ท างเพศของวั ย รุ น หากขาดวิ ธี ก ารควบคุ ม ที ่ถู ก ต อ ง จะนํ า ไปสู ป ญ หา
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนมากขึ้น วัยรุนแมจะเปนวัยที่มีแรงขับทางเพศสูงกวาทุกวัย และพรอม
ทีจ่ ะมีเพศสัมพันธหรือมีบุตรไดก็ตาม แตสังคมและวัฒนธรรมของไทยก็ยังไมยอมรับที่จะใหวัยรุนชาย-หญิง
แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมดังกลาว โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธจนกวาจะไดทําการสมรสหรือยู
ในชวงวัยที่เหมาะสม
อารมณทางเพศที่เกิดขึ้นในชวงการเขาสูวัยรุน เปนพัฒนาการอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมของรางกาย
ที่จะสืบทอดและดํารงไวซึ่งเผาพันธุ โดยมีสิ่งเราสําคัญใน 2 ลักษณะ ประกอบดวย ลักษณะของปจจัยที่เปนสิง่
เราภายใน (intrinsic stimulus) และลักษณะของปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก (extrinsic stimulus)
1) ลักษณะของปจจัยที่เปนสิ่งเราภายใน
ปจ จัยที่เปนสิ่งเราภายใน ในที่นี้หมายถึง สิ่ง เราซึ่งเปนผลที่เกิดจากกระบวนการ
เปลี่ย นแปลงต าง ๆ ที่เกิด ขึ้นในรา งกาย โดยไดรั บอิท ธิพลมาจากการทํ างานของระบบต อมไรทอ ซึ่งผลิ ต
ฮอรโมน ออกมาเพื่อกระตุนใหรางกายมีการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง ฮอรโมนเพศเปนปจจัยภายใรที่สําคัญ
ที่เปนสิ่งเราใหวัยรุนมีพัมนาการของอารมณทางพศเกิดขึ้น และนําไปสูการเกิดความตองการทางเพศตามชวงวัย
ในเพศชายฮอรโมนที่เปนปจจัยสําคัญในเรื่องดังกลาว คือ ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน สวนในเพศหญิง คือ
ฮอรโมนเอสตราดิโอล และ ฮอรโมนฟอลลิคิวลาร
2) ลักษณะของปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก
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ปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก ในที่น้ีหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกตาง ๆ ที่สามารถ
กระตุนหรือยั่วยุใหผูที่รับรู หรือไดรับการถายทอดเกิดความรูสึกที่เกิดเปนอารมณทางเพศขึ้น ประกอบดวย
สื่อรูปแบบตาง ๆ ที่กระตุนหรือยั่วยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศ ปจจุบันมีสื่อหลากหลาย
รูปแบบโดยเฉพาะ สือ่ ทางเพศ ไดนาํ เสนอภาพและ/หรือขอความที่เกี่ยวกับเพศ ซึ่งมักจะนําไปสูการกระตุนหรือ
ยัว่ ยุใหผูรับสื่อโดยเฉพาะในวัยรุน ความหลากหลายของสื่อในลักษณะดังกลาวทําใหมีผูเปรียบเปรยสื่อตาง ๆ
เหลานี้เปน สินคาเพศพาณิชย ซึ่งนับวันจะมีการผลิตและนํามาเผยแพรใหเห็นเพิ่มมากขึ้น
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางหนึ่งวา
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยไดเปลี่ยนไปจากเดิม นับตั้งแตที่มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขาสูสังคมไทย
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายลักษณะ โดยเฉพาะในประเทศไทยเกิดความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ ง
การคบเพื่อนตางเพศของวัยรุนไทย พบวามีอิสระเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ปจจุบันสภาพของครอบครัวไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผูปกครองมี เวลาใกลชิด กับบุต รหลานนอยลง ซึ่งเป นผลมาจากสภาพของภาวะเศรษฐกิ จ
นอกจากนี้ยังพบวา ความมีอิสระของสื่อตอการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเพศ จัดไดวาเปนสิ่งเราภายนอกที่
สําคัญ ที่สามารถที่จะเราและกระตุนใหวัยรุนเกิดความตองการทางเพศขึ้นได โดยเฉพาะหากขาดการดูแลและ
การควบคุมที่ถูกตองเหมาะสม
คานิยมและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในบางลักษณะของวัยรุน ผลจากสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศที่เปลี่ยนไป สงผลใหวัยรุนไทยเกิดคานิยม และมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ในหลายลักษณะ เปนตนวา คานิยมในเรื่องการแตงกายตามสมัยนิยม (Fashion) ที่มากเกินควรของวัยรุน โดยไม
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เชน ลักษณะการสวมเสื้อผาที่รัดรูป หรือเปดเผยสัดสวนรางกายของวัยรุนเพศ
หญิง ซึ่งการแสดงออกดังกลาวจะกระตุนและยั่วยุใหวัยรุนชายเกิดอารมณทางเพศได นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุน
มักจะมีคานิยมที่เกี่ยวกับความตองการในการแสดงออกโดยอิสระ เปนตนวา การเที่ยวเตรในเวลากลางคืน การ
สัมผัสรางกายของเพศตรงขาม หรือการจับมือถือแขนอยางเปดเผยในที่สาธารณะ การอยูตามลําพังสองตอสอง
หรือการไมใหความสําคัญในเรื่องการรักษาพรหมจารี ฯลฯ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ถือวาเปนปจจัยภายนอกที่สามารถจะ
กระตุนหรือยั่วยุใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศขึ้นได ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีว่ ัยรุน เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางเพศ อารมณเพศหรือความตองการทางเพศที่เกิดขึ้นกับวัยรุน ไมวาจะเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอกก็ตาม
มักจะทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงใน 2 ลักษณะสําคัญ ประกอบดวย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพ
จิตใจ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพรางกาย
1) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ
โดยปกติขณะที่คนเราเกิดอารมณทางเพศจะพบวา มีจิตนาการที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
อยูในระดับหนึ่ง ซึ่งจะมากหรือนอยหรือมีความแตกตางกัน ยอมขึน้ อยูก ับพื้นฐานความสามารถในการควบคุม
อารมณและความรูสึกของแตละคน และโดยทั่วไปพบวา ความตื่นเตนทางเพศที่เปนพื้นฐานของการเกิดอารมณ
ทางเพศในเพศหญิงจะเกิดไดชากวาเพศชาย อยางไรก็ตาม ทั้งเพศชายและเพศหญิงเมื่อเกิดอารมณทางเพศขึ้น
หากความสามารถในการควบคุม อารณและการจั ดการในเรื่องดัง กลา วไม ดีพ อ ก็มั กจะสง ผลใหเ กิดป ญหา
ทางดานสุขภาพจิตขึ้นได โดยเริ่มจากภาวะทางดานจิตใจที่เกิดความเครียดขึ้น แลวนํามาสูภาวะของความวิตก
กังวลที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ จนอาจนําไปสูการขาดความเชื่อมั่นในตนเองได
2) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพรางกาย
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ขณะที่สภาพจิตใตมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกถึงความตองการทางเพศ ปฏิกิริยา
ของรางกายที่แสดงใหเห็นถึงภาวะความเปลีย่ นแปลงดังกลาวของรางกายจะเห็นไดชัดเจนมากขึน้ โดยเฉพาะ
รางกายทีแ่ สดงใหเห็นถึงภาวะความเปลีย่ นแปลงดังกลาวของรางกาย จะเห็นไดชดั เจนมากขึน้ โดยเฉพาะบริเวณ
อวัยวะเพศที่มีการไหลเวียนของเลือดที่สงมามากขึ้น สงผลใหอวัยวะเพศเกิดการขยายตัว
เพศชาย พบวาบริเวณองคชาตหรือลึงค (penis) จะมีขนาดเพื่มขึ้นและแข็งตัวขึ้น ผนัง
ที่หุมอัณฑะ (Scrotum) จะหนาขึ้น ลูกอัณฑะจะเคลื่อนตัวสูงขึ้น
เพศหญิง พบวาบริเวณอวัยวะเพศนอกจากจะขยายตัวแลว บริเวณชองคลอดอาจมีการ
ขับน้ําหลอลื่นออกมา รวมทั้งกลามเนื้อบริวเณดังกลาวยังอาจเกิดการหดรัดตัวขึ้นเปนระยะ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณอวัยวะเพศแลว ผลจากการเกิดอารมณทางเพศยัง
สงผลใหการสูบฉีดเลือดของหัวใจเพิ่มขึ้น ทําใหเลือดไหลเวียนเพิม่ ขึ้น เปนผลใหผิวหนังบริเวณที่สังเกตได มี
การเปลีย่ นแปลงเปนสีแดงเพิม่ ขึน้ เชน บริเวณใบหนา ลําคอ อก และหนาทอง นอกจากนี้ ในเพศหญิงหัวนม
และเตานมอาจมีการขยายตัวขึน้
ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอารมณทางเพศของวัยรุน จนนํามาสูปญหาทาง
สังคมที่เห็นไดชัดอีกประการหนึ่งในปจจุบัน คือ การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุน ซึ่งนํามาสู
ปญหาตาง ๆ ตามมา เปนตนวา การเกิดปญหาการตั้งครรภทีไ่ มพึงประสงคในวัยรุน การเกิดปญหาการติดโรค
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในวัยรุน โดยปญหาเหลานี้ถือวาเปนผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการเกิดอารมณ
ทางเพศของวัยรุนที่ไมไดรับการควบคุมและจัดการที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งผลกระทบดังกลาวถือไดวาเปนปญหา
ทางสังคมที่สําคัญอีกประการหนึ่งในปจจุบัน
แนวทางในการจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน การจัดการกับอารมณทางเพศของ
วัยรุนมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญอยู 2 ลักษณะ ประกอบดวย แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ และ
แนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ผอนคลายความตองการทางเพศ
1) แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับ อารมณ ทางเพศ หมายถึง ความพยายามในการที่จ ะ
หลีกเลี่ยงตอสิ่งเราภายนอกที่มากระตุนใหอารมณทางเพศมีเพิ่มมากขึ้น แนวทางในการปฏิบัติ มีดังนี้
หลีกเลีย่ งการดูหรืออานขอความจากสื่อตาง ๆ ทีม่ ีภาพหรือขอความทีส่ ามารถยัง่ ยุให
เกิดอารมณทางเพศ เชน การดูหนังสือ หรือภาพยนตร หรือสื่ออินเทอรเน็ตที่มีภาพหรือขอความทีแ่ สดงออก
ทางเพศ ซึ่งเปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือการทําตัวใหวางหรือปลอยตัวใหมีความสบายเกิดไป เชน การ
นอนเล น ๆ โดยไม ห ลับ การนั ่ง ฝน กลางวัน หรือ นั ่งจิ ต นาการที ่เกี ่ย วข อ งกั บ เรื ่อ งเพศ การอยูใ นสภาพของ
บรรยากาศที่มีแสงสีเสียงที่กอหรือปลุกเราใหเกิดอารมณทางเพศ
อยางไรก็ตาม แมในทางจิตวิทยาและในทางการแพทยจะมีความเห็นที่สอดคลองกัน
วา การบําบัดความใครดวยตนเองโดยทัว่ ไปจะไมกอใหเกิดความผิดปกติทั้งทางรางกายและจิตใจ แตก็ไมควร
ปฏิบัติบอยจนเกิดความหมกมุนตอเรือ่ งดังกลาว ซึง่ จะกอใหเกิดเปนลักษณะนิสัยซึง่ อาจสงผลลบตอบุคลิกภาพ
และความเขมแข็งทางดานการควบคุมอารมณที่ดีได ดังนั้น หากมีความจําเปนและไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวได ควรระลึกและคํานึงถึงหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวของใน 3 ลักษณะทีส่ ําคัญ คือ ตองคํานึง
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ในหลักของความสะอาดเปนพื้นฐาน ตองคํานึงถึงสถานที่ในการปฏิบัติ คือ ตองมีความเปนสวนตัว ไมประเจิด
ประเจอ และตองไมปฏิบัติดวยวิธีการที่รุนแรง ซึ่งอาจกอใหเกิดบาดแผล หรือมีการอักเสบ หรือติดเชื้อได
1.5 การปรับตัวทางเพศเมื่อเขาสูวัยรุน
เมือ่ เขาสูวัยรุน เพือ่ ชวยใหสามารถปรบตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับเพศของ
ตนดียิ่งขึ้น วัยรุนควรมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) ศึกษาใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางเพศของรางกายและจิตใจ เมื่อยางเขาสูวัยรุน
เราจะสังเกตเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเราหลายอยาง บางอยางก็อาจทําใหเราไมสบายใจ เชน วัยรุน
ชายบางคนไมอยากพูดคุยกับเพือ่ นเพราะอายทีเ่ สียงแตกพรา สําหรับวัยรุนหญิงที่มีประจําเดือนเปนครั้งแรกอาจมี
ความรูสึกกังวลและมีอาการตาง ๆ เกิดขึ้น แตถาหากไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จะทําใหเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
2) ปรับตัวเขากับเพื่อนตางเพศใหเหมาะสม วัยรุนเปนวัยทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงทางเพศ
หลายอยางทั้งชายและหญิงเริ่มมีความสัมพันธกันทางสังคมมากขึ้น ทําใหชายและหญิงตางมีความสนใจในเพื่อน
ตางเพศมากขึ้น การคบเพื่อนตางเพศไมใชสิ่งเสียหาย แตตองปฏิบัติตนอยูในขอบเขตที่เหมาะสมและรูจัก
มารยาทที่ควรปฏิบัติตอกัน ดังนี้
ฝายชาย ควรใหเกียรติฝายหญิง ไมเกี้ยวพาราสีหรือฉวยโอกาส มีความบริสุทธิ์ใจ
และควรใหความชวยเหลือฝายหญิง เชน ชวยถือของ สละทีน่ ง่ั ให ไมแสดงกิรยิ าวาจาทีไ่ มเหมาะสม เชน พูดจา
หยาบโลน หรือใชกําลังรุนแรง เปนตน
ฝายหญิง ควรวางตัวใหเหมาะสม สงวนตัว ไมอยูในที่รโหฐานกับเพศตรงขามตาม
ลําพัง ไมไปในที่เปลี่ยว แตงตัวสุภาพ ไมแสดงกิริยาวาจาที่ไมเหมาะสม เชน สงเสียงดัง หรือกลาวคําผรุสวาท เปนตน
แสดงความมีน้ําใจและใหเกียรติฝายชาย
3) ควรรีบปรึกษาผูใหญเมื่อมีปญหาหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกีบ่ วกับเรือ่ งเพศ วัยรุนสวนมาก
มักจะมีความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นควร
จะปรึกษาพอแม ครู ญาติพี่นอง และผูใหญที่ไววางใจ เพราะทานมีประสบการณมากกวาเรา ยอมจะชวยแนะ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองใหแกเราได
4) ปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการเคารพเชื่อฟงผูใหญ หมั่น
ศึกษาเลาเรียน ไมประพฤติไปในทางชูสาวกอนเวลาอันเหมาะสม การยึดมั่นใน ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามจะชวยเตือนใจใหเราปฏิบัติในทางที่ถูก
2. วัยรุนกับการคบเพื่อน
วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพือ่ นและตองการใหตนเองเปนที่นิยมชมชอบในกลุมเพื่อน
การมีเพื่อนที่ดีจะทําใหวัยรุนมีผูที่คอยรวมทุกขรวมสุข ปรับทุกข ชี้แนะแนวทางในการแกไขปญหาอยางถูกตอง
แตถาวัยรุนคบเพื่อนที่ไมดีก็จะชักนําไปสูทางที่ไมดี วัยรุนจึงควรรูจักเลือกคบเพื่อนที่ดีและสรางความสัมพันธที่ดี
กับเพื่อน ซึ่งจะชวยใหสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดตอไป
2.1 หลักการคบเพื่อน
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ควรมีหลักปฏิบัติในการคบเพื่อน คือวัย รุนควรพิจารณากลุมเพื่อนที่คบวามีความ
ประพฤติเปนอยางไร ถาเพื่อนคนใดประพฤติตนในทางไมดี ก็ควรแนะนําและชักจูงใหเขาประพฤติในทางที่ดี
รูจ ักปฏิเสธและไมหลงเชื่อคําชักชวนหรือปฏิบัติตามเพื่อนที่มีความประพฤติไมดี เชน ชวนใหหนีเรียนเที่ยว
กลางคืน เลนการพนัน เสพสารเสพติด เปนตน โดยในการพูดปฏิเสธนั้นใหปฏิบัติดังนี้ พูดดวยน้ําเสียงหนัก
แนนมัน่ คง ควรบอกความรูส ึกดีกวาบอกเหตุผลหรือขออาง เพราะความรูสึกเปนเรื่องสวนตัวของแตละบุคคล
ถาบอกเหตุผลหรือขออาง เพื่อนอาจจะนําเหตุผลอื่นมาลบลางใหปฏิเสธไมได และรูจักแนะนําและชักชวนเพื่อน
ปฏิบัติกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน เชน เลนกีฬา เลนดนตรี เรียนภาษาตางประเทศ เรียนคอมพิวเตอร เขารวม
ในกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ในชุมชน เปนตน โดยเลือกตามความสนใจและความเหมาะสมของตนเอง จะไดเปน
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2.2 หลักทั่วไปในการผูกมิตร
หลักทั่วไปในการผูกมิตร มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) รู จั ก ยอมรั บ คํ า ติ ช ม เช น รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ คํ า วิ พ ากษ วิจ ารณ ข องผู อื ่น
เกี่ยวกับตัวเราเองดวยความเต็มใจ เปนธรรม ไมลําเอียงเขาขางตนเอง และสามารถควบคุมอารมณได
2) รูจักอารมณขัน มองโลกในแงดี และควรเปนคนยิ้มงาย เปนบุคลิกลักษณะที่ดี
และเปนเสนหที่ทําใหผูพบเห็นหรือคบคาสมาคมดวยรูสึกชมชอบ เกิดความสุขและความสบายใจ นับวาเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการตอนรับและความรวมมือที่ดี
3) รูจักออนนอมถอมตน ไมคุยโออวดความสามารถของตน ไมพูดจาดูถูกหรือยกตน
ขมผูอื่น และรูจักยอมรับขอบกพรองหรือความดอยของตนในดานตาง ๆ
4) รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ เชน หนาทีส่ ําคัญของนักเรียนคือเรียน ครูมีหนาที่ให
การศึกษาอมรมแกนกั เรียน นักศึกษา
5) รูจักประนีประนอม เมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรคขึ้น ควรจะมีการประนีประนอม
หรือรอมชอมกัน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่คนเราอาจตกลงกันไดอยางยุติธรรมและมีเหตุผล
6) รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ใหคิดเสมอวาอะไรก็ตามที่เราเองไมชอบ ไมตองการให
ผูอื่นกระทําตอเรา ก็จงอยากระทําสิ่งนั้นตอบุคคลอื่น และถาตองการใหบุคคลอื่นกระทําสิ่งใดตอเราก็จงกระทํา
สิ่งนั้นตอเขา
7) รูจักใหกําลังใจคนอืน่ เชน ยกยองใหเกียรติ ใหกําลังใจผูอ ืน่ ดวยการชมเชย รูจ ัก
แสดงความชื่นชมยินดีตอความสําเร็จของเพื่อนรวมหอง เพื่อนรวมงาน เปนตน
8) รูจักไววางใจคนอื่น คือ รูจักไวเนื้อเชื่อใจคนอื่นบางตามสมควร เพราะคนอื่นอาจ
มีความดอยเกินไปในดานตาง ๆ ไดเชนเดียวกับเรา นอกจากนี้บางครั้งการประเมินคาความสามารถของผูอื่นดอย
เกินไป อาจนํามาซึ่งความผิดหวังไดดวย
9) รู จั ก ร ว มมื อ กั บ คนอื ่น เช น การให ค วามร ว มมื อ กั บ หมู ค ณะในการประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ ของสวนรวมดวยความเต็มใจ เพราะผูที่เห็นแกตัวหรือเอาแตไดยอมเปนที่รังเกียจของสังคม
10) รูจักเคารพสิทธิของผูอืน่ เชน ไมควรใชทรัพยสิ่งของของผูอ ื่นโดยพลการ ไม
กาวกาย หรือละเมิดสิทธิซึ่งเปนผลประโยชนอันชอบธรรมของผูอื่น
2.3 หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพื่อน
หลักในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับกลุมเพื่อน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1) รูจักตนเองและรูจักคนอื่น วัยรุนตองมีความเขาใจในความตองการของตนและของ
เพือ่ นยอมรับสภาพความเปนจริงของตน และยอมรับความแตกตางในตัวเพื่อนกับตัวเอง ไมอิจฉาริษยาเพื่อนที่มี
ฐานะดีกวา หรือมีความสามารถมากกวา และไมยกตนขมทานหรือดูถูกเหยียดหยามเพื่อนที่ดอยกวาตน แตให
ยินดีกับความสําเร็จของเพื่อน และคอยชวยเหลือสนับสนุนเพื่อนหากมีโอกาส
2) มี ม นุ ษ ย สัม พั น ธ ที ่ดี รู จัก พู ด รู จั ก ฟ ง เรี ย นรู ที ่จ ะพู ด เรื ่อ งต า ง ๆ ในจั ง หวั ด ที ่
เหมาะสม เปดโอกาสใหเพื่อนไดแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน เอาใจใสในตัวเพื่อน
และใหความสําคัญกับเพื่อนดวยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนมีความซื่อสัตยและจริงใจตอเพื่อน
3) การมองโลก ให ม องในแง ที ่เ ป น จริ ง ไม ม องในแง ดี จ นเกิ น ไป อั น อาจถู ก
หลอกลวงและคดโกงได แตไมมองคนในแงรายจนเกินไป อันจะทําใหเปนคนใจแคบ ไมรูจักการใหอภัย
4) มีน้าํ ใจเปนนักกีฬา ยอมรับผิดเมือ่ รูว าตนผิด ปฏิเสธในสิ่งที่ตนไมสามารถทําได
เมื่อใหสัญญาอยางไรไวกับใครก็ตองพยายามทําตามสัญญานัน้ ใหดีที่สุด นอกจากนี้ยังตองรูจ ักเสียสละและให
อภัยแกเพื่อนเมื่อเกิดขอผิดพลาด โดยทําความเขาใจถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดนั้น และรวมมือกันปรับปรุง
แกไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นตอไป
หรือสงผลมากระทบ และเมื่อเกิดอารมณขึ้นก็มักจะพบวาพฤติกรรมการแสดงออก
ดังกลาว มักมีการเปลีย่ นแปลงหรือแตกตางไปจากสภาพเดิม ซึ่งสังเกตเห็นไดชัดเจนหรืออาจไมชัดเจน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับสภาพอารมณของแตละบุคคล

เรื่องที่ 3 พฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ

ปจจุบันปญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของวัยรุนมีหลายลักษณะ เชน การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร การติดเชื้อเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมทั้งการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
ในวัยรุนทั้งที่มาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมโดยตรง และมาจากอุบัติภัยทางเพศนับเปนปญหาทางเพศ
ของวัยรุนที่อยูในอันดับตน ๆ
อยางไรก็ตาม มีวัยรุนที่จับคูกันบางคูไมมีเพศสัมพันธกัน ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เชน พอ
แมดูแลเอาใจใสอบรมสั่งสอนดี พอแมติดตามดูแลอยางใกลชิด ไมเปดโอกาสใหทั้งคูไดอยูในสถานการณที่เสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธ วัยรุนคิดไปขางหนาเกิดความเกรงกลัววาจะมีปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย มีความละอาย
ใจและรูสึกวาผิด กลัวเสียชื่อเสียง และกลัวคนอื่นจะรู ไมมีโอกาสที่จะไดกระทํา มีความยับยั้งชั่งใจ เปนตน
การจับคูกันนั้นสวนใหญจะทําใหการเรียนแยลง การมีคูรักไมใชสัญลักษณของการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ไมใชแฟชั่น หากวัยรุนคนใดยังไมมีคูรักก็ไมควรรูส ึกวาตัวเองดอยกวาเพือ่ นที่มีคนรัก ไม
จําเปนที่จะตองคบกับใครสักคนเปนคูรัก เพียงเพราะตองการใหตนเองเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ เทานั้น
ความคาดหวังในเรื่องความรักของผูหญิงและผูชายที่แตกตางกันนั้น เปนสิ่งที่วัยรุนที่จับคูกัน
ไมควรมองขาม เพราะจะทําใหรูวาหญิงและชายจะปฏิบัติตอคนรักตางกัน ผูชายจะคิดถึงเรื่องการไดสัมผัส
ลวงเกินจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหผูห ญิงตองเสียความบริสุทธิก์ อนวัยอันควร และมัก
ไมคอยเต็มใจ ซึ่งวัยรุนหญิงจะตองระวังใหดีในเรื่องนี้
1. พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
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วัยรุนเปนวัยทีเ่ กิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอยางรวดเร็วในเรือ่ งเพศ บางคนจึงเกิด
ความสนใจในเพศตรงขาม สนใจในเรื่องเพศ การจับคูเปนคูรักกัน การเกิดอารมณทางเพศ การดูส่ือลามก การมี
เพศสัมพันธกับคูรัก การมีสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ หรือการขายบริการทางเพศ
เมื่อเปนเชนนีผ้ ลเสียทีต่ ามมา ไดแก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทําใหเกิดความวิตกกังวล
เสียการเรียนเพราะจะสนใจการเรียนนอยลง เกิดการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค การทําแทง ปญหาลูกไมมีพอ ทารก
ถูกทอดทิ้ง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส เปนตน
เหตุแ ละผลดัง กล าวขา งต นนี ้ มัก จะเริ ่มจากตัว ของวั ยรุ นเองทีม่ ี พฤติก รรมเสีย่ งต อการมี
เพศสัมพันธ ซึ่งมีดังนี้
1. สนใจเรื่องเพศมาก ปกติวัยรุนก็จะสนใจเรื่องเพศอยูแลวเพราะเปนธรรมชาติของวัย แตถา
หมกมุนกับเรื่องนี้มากเกินไป และโอกาสหรือสถานการณเอื้ออํานวยวัยรุนอาจมีเพศสัมพันธโดยไมคิดไมได
ตัดสินใจหรือไมไดวางแผนลวงหนา คือปลอยใหเปนไปตามความตองการและอาจไมคิดถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นภายหลัง
2. มีความหมกมุนในเรื่องเพศ มีวัยรุนจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะวัยรุนชายที่หมกมุนในเรื่องเพศ
มากเกินไปอาจมีการสําเร็จความใครดวยตนเองบอยครั้ง โดยไมพยายามหลีกเลี่ยง หรือพยายามจัดการกับอารมณ
ทางเพศ ในผูห ญิงก็อาจมีบา งแตไมมากเทาผูชาย บุคคลประเภทนี้มีความเสี่ยงตออาการมีเพศสัมพันธ
3. ชอบถูกเนื้อตองตัวเพศตรงขาม ผูชายมักจะยินดีที่ไดถูกเนื้อตองตัวผูหญิงหรือใหผูหญิงมา
ถูกเนื้อตองตัวตนเอง สวนผูหญิงที่คิดเชนเดียวกับผูชายนี้ก็มีบาง การถูกเนื้อตองตัวกันทําใหเกิดอารมณทางเพศ
ได ถามีโอกาสหรือสถานการณที่เอื้ออํานวยก็อาจถึงขั้นการมีเพศสัมพันธกันได
เรือ่ งนี้มักจะพบเห็นอยูบ อยครั้งในหมูวัยรุน ทีม่ ักถือโอกาสถูกเนือ้ ตองตัวกัน ถาถูกผูใหญดุ
หรือเตือนก็จะบอกวาเปนเพื่อนกัน ไมคิดอะไร ถึงแมวาจะมีบางคนที่ไมไดคิดอะไรจริง ๆ แตก็ไมเหมาะสม
เพราะจะถูกมองวาเปนหญิงสาวที่ไมรักนวลสงวนตัว ใหผูชายถูกเนื้อตองตัวงาย ๆ ผูชายก็ไมเปนสุภาพบุรุษ
เพราะชอบหาเศษหาเลยด ว ยการถูก เนื ้อ ต อ งตัว ผู ห ญิ ง ดั งนั ้น นั ก เรี ย นควรป อ งกั นและหลี ก เลีย่ งไม ใ ห เ กิ ด
พฤติกรรมนี้
4. คิดวาการมีเพศสัมพันธไมใชเรื่องเสียหาย ไมวาชายหรือหญิงที่คิดเชนนี้จะเปนผูที่เสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธมาก ผูช ายมักจะคิดเชนนี้ ซึง่ เปนนิสัยที่ติดตัวของผูช ายมาอยูแ ลว แตถาผูห ญิงคิดเชนนีด้ วยก็
นับวาเปนการสนับสนุนใหผูชายสมหวังขึ้น จนเปนเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งในครอบครัวและสังคมไทย
เพราะเปนความคิดที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย
5. ดูสื่อลามก ปจจุบันนี้มีสื่อลามกขายกันมากมายตามทองตลาด วัยรุนหลายคนรูวาแหลงซื้อ
ขายอยูที่ใด การดูสื่อลามกประเภทนี้ทําใหผูดูเกิดอารมณทางเพศ วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลอง เมื่อดูแลว
บางครั้งอาจอยากทดลองทําตามคูพ ระนางในสือ่ ลามกนัน้ ดังวัยรุน ทีม่ ีขาวลงหนาหนังสือพิมพวาไปขมขืนหรือ
ไปมั่วสุมมีเพศสัมพันธกันแลวรับสารภาพวาทําตามอยางในสื่อลามกที่เคยดู
6. เปนคนเจาชู คนเจาชูคนที่ชอบมีคูรักหรือสามีภรรยามากกวา 1 คน หรือมีไปเรื่อย ๆ ตาม
ความพอใจ วัยรุนที่เปนคนเจาชูจะมีใจกลาในเรื่องนี้ และขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําไมรักใครจริง
ถาเบื่อก็พรอมที่จะทอดทิ้ง บุคคลประเภทนี้จะมีเพศสัมพันธงาย ๆ ไมคิดอะไรมาก ผูหญิงเปนฝายที่ตองรับภาระ
ในสิ่งที่ทัง้ คูไดกระทําลงไป เชน เปนฝายตัง้ ครรภอาจตองไปทําแทง หรือตองคลอดลูกแลวเลีย้ งลูกตามลําพัง
เปนตน จึงตองระวังคนเจาชูและตองไมเปนคนเจาชู
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7. เคยมีประสบการณทางเพศมาแลว ไมวาจะเปนผูช ายหรือผูหญิงที่เคยมีประสบการณใน
การมีเพศสัมพันธมาแลว ในครั้งตอ ๆ ไปมันจะไมคิดมาก ใจกลาขึ้น ไมกลัว หรือไมก็ติดใจในเพศรสจึงเปน
มูลเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธซ้ําไดอีก
8. เสพสารเสพติด ผูที่เสพสารเสพติดจะเกิดอาการมึนเมาเคลิบเคลิ้ม ขาดความรูสึกผิดชอบ
ชั่วดี ครองสติไมได จึงมักทําอะไรลงไปแบบไมคิดอะไรมากหรืองง ๆ ไมคอยรูตัว ดังขาวที่พบเห็นบอย ๆ วา
วัยรุนไปจัดปารตี้ยาอี ยาบา หรือไมก็ไปดื่มแอลกอฮอล พอมึนเมาเสพสารเสพติด หรือยอมมีเพศสัมพันธเพื่อ
แลกกับสารเสพติดในกรณีที่ติดสารเสพติดแลว
9. ขาดความไตรตรอง บุคคลประเภทนีม้ ักไมคิดถึงผลที่จะตามมาหรือผลกระทบหลังการมี
เพศสัมพันธวาจะเปนอยางไร เปนคนแกปญหาเฉพาะหนาไปวันหนึ่ง ไมคิดถึงอนาคตวาเปนอยางไร ตัดสินใจ
โดยขาดสติ
10. อยากรูอ ยากลอง วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลองอยูแลว แตถาอยากรูอยากลองเรื่องเพศ
นั้นนับวาเปนอันตราย ปจจัยที่กระตุนใหอยากรูอยากลองนอกจากจะมาจากตนเองแลว ยังอาจมาจากปจจัยอื่น ๆ
เชน เพือ่ นชักชวน อานหนังสือลามก
2. การหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากสถานการณการเสีย่ งตอการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ
มี ผู ห ญิ ง จํ า นวนไม น อ ยที ่ตั ้ง ครรภ โ ดยไม ตั ้ง ใจ ทั ้ง นี ้เ พราะไม ค าดคิ ด มาก อ นว า จะมี
เพศสัมพันธกับผูชายซึ่งอาจเปนคูรักของตนเอง เปนเพื่อน คนแปลกหนา พอเลี้ยง หรือแมแตญาติของตน และ
ไม มี ก ารป อ งกั น การตั ้ง ครรภ แ ต อ ย า งใด ดั ง นั ้น ผู ห ญิ ง ควรเรี ย นรู ถึ ง การหลี ก เลี ่ย งและป อ งกั น ตนเองจาก
สถานการณเสี่ยงตอการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ ซึ่งมีขอแนะนําดังนี้
1. ในกรณีเมื่ออยูกับคูรักของตนเอง ควรปฏิบัติดังนี้
1.1 ไมยอมใหคูรักไดสัมผัส จับมือ โอบกอด ถาถูกกระทําเชนนีค้ วรแสดงทาทีไม
พอใจและปฏิเสธการกระทําดังกลาวอยางจริงจัง มิฉะนั้นอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธเนื่องจากสภาพแวดลอม
เหมาะสมและเปนใจ
1.2 ไมอยูในที่ลับตาคนสองตอสอง เพราะคูรักอาจจะลวงเกินเราได และยิ่งเรามีใจชอบ
ฝายชายดวยก็อาจจะยินยอมจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธได
1.3 ไมไปเที่ยวกันแบบคางคืน เพราะการคางคืนจะเปนการเปดโอกาสใหฝายชายลวง
ละเมิดทางเพศได
1.4 ไมควรดูสื่อลามกโดยเฉพาะกับคูรัก เพราะจะทําใหทั้งสองฝายเกิดอารมณทางเพศ
และนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
1.5 การไปเทีย่ วในงานวันสําคัญตาง ๆ เชน วันวาเลนไทน วันลอยกระทง วันขึ้นปใหม
ทีเ่ ปนการเทีย่ วในเวลากลางคืน แลวจะไปตอกันในสถานทีท่ ีอ่ าจจะมีเพศสัมพันธกันได ดังนั้นการไปเที่ยวกับ
คูร ักในวันสําคัญดังกลาวควรระมัดระวังตัวใหดี ถาเราคิดวาไมนาไววางใจก็ไมควรไปโดยหาทางปฏิเสธอยาง
นุมนวล
1.6 การไปเที่ยวงานสังสรรคหรือตามสถานบันเทิงกับคนรักควรระมัดระวังตัวดว ย
เพราะอาจดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแลวทําใหมึนเมาไมรูสึกตัว
1.7 อยาใจออนถาถูกขอที่จะมีเพศสัมพันธดวย อยาหลงคารมเขาเปนอันขาด และไม
ตองเขาโกรธ รักษาความบริสุทธิ์ของเราดีกวา หากพลาดพลั้งไปแลวก็ควรระวังอยาใหเกิดขึ้นอีก
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2. ในกรณีเมื่ออยูกับเพื่อนชาย ควรปฏิบัติดังนี้
2.1 อยาใหมาถูกเนือ้ ตองตัวโดยไมจําเปน เพราะถาวันใดที่เพื่อนชายมีโอกาส ผูห ญิง
อาจพลาดทาเสียทีได
2.2 อยางไวใจใครมากนัก มีเพื่อนหลายคนที่หลอกพาเพื่อนไปขมขืน บางรายใหเพื่อน
คนอื่น ๆ ขมขืนดวยตามที่มีขาวใหพบเห็นอยูบอย ๆ
2.3 ไมไปเที่ยวแบบคางคืน ถึงแมจะไปเปนหมูคณะก็ตองระมัดระวัง
2.4 การไปเที่ยวตามสถานบันเทิงแลวกลับดึกอาจเปนอันตราย ถามีเพื่อนอาสาไปสง
บานก็ควรระวัง เพราะอาจพาไปที่อื่นได
3. ในกรณีเมื่ออยูกับคนแปลกหนา ควรปฏิบัติดังนี้
3.1 อยาไวใจคนแปลกหนาเปนอันขาด เพราะยังไมรูจักนิสัยใจคอเขาดีพอ ถาหลงเชื่อ
อาจถูกเขาหลอกได โดยเฉพาะถาพบกันในสถานบันเทิงเริงรมยเขาอาจจะมองเราวาเปนผูหญิงที่รักสนุก คงจะมี
เพศสัมพันธดว ยไมยาก
3.2 ไมควรเดินทางไปในที่เปลี่ยวยามค่ําคืน เพราะมีผูหญิงถูกคนรายลักพาตัวไปขมขืน
มาหลายรายจนนับไมถวนแลวในสถานการณเชนนี้
3.3 อยาเชื่อคนที่รูจั กกันทางอินเทอร เน็ต ถึงแมจะคุยกันจนเหมือนรูจักกันดีแลวก็ตาม
เพราะยังไมเคยเห็นหนากัน ก็ยังคงเปนคนแปลกหนาอยูดี หญิงสาวหลายรายที่ถูกคนที่รูจ ักกันทางอินเทอรเน็ตหลอก
ไปขมขืน บางรายมีการถายรูปไวเพื่อขมขูและตอรองเรื่องอื่น ๆ อีกดวย
4. ในกรณีเมือ่ อยูกับพอเลี้ยงหรือญาติ ผูหญิงที่ถูกคนใกลชิดในครอบครัวขมขืนนั้นมีมาก
และมักไมยอมบอกใคร บางรายถูกขมขืนมานานนับป บางครั้งเกิดการตั้งครรภ เพราะคนในครอบครัวนั้น
ใกลชิดเห็นกันอยูทุกวันหรือพบกันบอย ไวใจกันมาก ในเรื่องนี้ผูหญิงควรปฏิบัติตนดังนี้
4.1 ใหสังเกตการณสัมผัสของบุคคลเหลานั้นวา สัมผัสดวยความเอ็นดูแบบลูกหลานหรือ
แบบชูสาว ถามีการสัมผัสนาน ลูบคลํา จับตองของสงวน ตองระมัดระวังอยาเขาใกล
4.2 ควรนอนในหองที่มิดชิดใสกลอนหรือล็อคกุญแจใหเรียบรอย
4.3 ถาบุคคลเหลานั้นมึนเมาอยาไวใจ เพราะทําใหขาดสติ และกระทําในสิ่งที่ไมคาดคิด
ได
4.4 การแตงตัวอยูบาน การอาบน้ําตองกระทําอยางมิดชิด อยาเปดเผยเรือนรางมากนัก
เพราะอาจเปนการยั่วยุอารมณทางเพศแกบุคคลเหลานั้นได
4.5 ถาถูกบุคคลเหลานั้นลวนลามควรบอกใหคนในบานทราบ หรือรองตะโกนใหผูอื่น
ชวยเหลือ ไมตอ งอายเพราะเขาทําไมถกู ตอง
ขอควรคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ
มี ผู ห ญิ ง บางคนที ่คิ ด ว า การมี เ พศสั ม พั น ธ เ ป น เรื ่อ งปกติ ไ ม ใ ช เ รื ่อ งผิ ด ไม รั บ รู ถึ ง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย จึงควรตรวจสอบตนเองวามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเพียงใด
โดยตอบคําถามเหลานี้ใหไดเสียกอนที่จะคิดมีเพศสัมพันธ
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1. ถายินยอมมีเพศสัมพันธ เราจะยอมรับกับผลทีจ่ ะตามมาไดเพียงใด เชน คําครหาของคน
ในสังคม ความกลัวคนอื่นจะลวงรู การตั้งครรภ การถูกผูชายทิ้งหลังจากไดเสียกันแลว การเสียความบริสุทธิ์ไป
แลวผูชายคนนี้คือคนที่จะเปนคูชีวิตของเราหรือไม เปนตน
2. เมือ่ เรายังไมพรอมที่จะมีลูกจะปองกันตนเองอยางไร รูวิธีปองกันการตั้งครรภเพียงใด เมื่อ
ปองกันแลวจะผิดพลาดไดหรือไม ถาพลาดมีลูกขึ้นมาจะทําอยางไร ผูชายจะรับผิดชอบหรือไม ตนเองไมอับอาย
คนอื่น ๆ หรือถาจะตองไปทําแทง การทําแทงมีอันตรายเพียงใด
3. การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน
การตัง้ ครรภทีไ่ มพึงประสงคในวัยรุน หมายถึง การตั้งครรภที่เกิดขึ้นในวัยรุนเพศหญิงซึ่ง
เปนผลสืบเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ โดยอาจมีสาเหตุสําคัญมาจากพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไมเหมาะสมของวัยรุน หรืออาจเกิดจากการถูกขมขืนกระทําชําเรา
3.1 ปญหาและผลกระทบของการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน
ปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้
1) สงผลกระทบตอวัยรุนที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงคโดยตรง
ซึ่งผลกระทบ
ดังกลาวสรางปญหาที่ติดตามมา เปนตนวา
ปญหาทางดานจิตใจและอารมณ วัยรุนทีม่ ีปญหาการตัง้ ครรภที่ไมพึงประสงคมักมี
ความรูสึกวาตนเองทําผิด เกิดความละอายใจ และมีความคิดวาไมมีใครรักใครตองการอีก ซึ่งบางคนอาจแสดง
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมและรุนแรงขึ้น หรือบางคนอาจไมแสดงออกและมักเก็บกดอยากทําลายชีวิต
ตนเอง ฯลฯ ซึ่งภาวะทางจิตใจและอารมณของวัยรุนที่ตัง้ ครรภโดยไมพึงประสงคนีจ้ ะมีมากหรือนอยขึ้นอยูก ับ
การยอมรับและความเขาใจของคนในครอบครัว ถาครอบครัวยอมรับเขาใจ และใหอภัย ปญหาทางดานจิตใจ
และอารมณกจ็ ะลดนอยลงได
ปญหาทางดานสุขภาพ ปญหาที่มักพบ คือ ปญหาโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธโดยไมไดมีการปองกันและคุมกําเนิดยอมมีโอกาสใหวัยรุนเพศหญิงไดรับเชื้อ
เอดส หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากฝายชายในอัตราเสี่ยงที่สูง ปญหาทางทําแทง ซึ่งมักจะสงผลกระทบตอ
ผูท ําแทงไดโดยเปนอันตรายตอชีวิต ซึง่ มักเกิดจากการตกเลือดหรือการติดเชื้ออยางรุนแรง นอกจากนัน้ ยังเปน
อุปสรรคตอการมีบุตรในอนาคต แมการทําแทงจะผานพนไป แตการทําแทงอาจทําใหเกิดการอักเสบเรื้อรังใน
โพรงมดลูกและทอมดลูก เปนผลใหโพรงมดลูกและทอมดลูกตีบตัน มดลูกทะลุหรืออักเสบอยางรุนแรงเพราะ
เครื่องมือทําแทง ทําใหบางคนตองตัดมดลูกทิ้ง หรือการขยายปากมดลูกขณะทําแทงทําให ปากมดลูกฉีกขาด หู
รูดของปากมดลูกหลวม เกิดภาวะการณแทงบุตรไดงาย และยังสงผลใหมีปญหาสุขภาพทีต่ อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
มักจะพบวามีการอักเสบเรื้อรังในชองเชิงกราน
2) สงผลกระทบตอครอบครัวของวัยรุนที่ตั้งครรภโดยไมพึงประสงค มักพบเสมอ
วาเมื่อวัยรุนเพศหญิงตั้งครรภโดยไมพึงประสงคขึ้น วัยรุนของเพศชายมักจะไมแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งที่
เกิดขึ้นภาระความผิดชอบจึงตกเปนของฝายหญิงและครอบครัวเพียงฝายเดียว ถาครอบครัวฝายหญิงมีความเขาใจและ
ใหอภัยตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และครอบครัวยังพรอมทีจ่ ะรวมแกปญหาการเลีย้ งดูเด็กที่จะเกิดขึน้ ได ก็จะ
ชวยลดปญหาทางดานอารมณและจิตใจของวัยรุนเพศหญิงลงไดแตในทางตรงขาม หากครอบครัวของวัยรุนเพศ
หญิงไมสามารถยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวก็อาจสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได
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3) สงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคของวัยรุนทํา
ใหเ กิดป ญหาทางสังคมต าง ๆ ตามมาดัง ที่ไ ดกล าวมาแล ว นอกจากนี้ ประเทศชาติต องสู ญเสี ยงบประมาณ
บางสวนที่ตองนํามาใชเพือ่ การบําบัดรักษา ดูแลสุขภาพของวัยรุนเพศหญิงที่ตัง้ ครรภโดยไมพึงประสงค ตองจัด
งบประมาณในการเลี้ยงดูประชากรสวนหนึ่งที่เกิดจากพวงของปญหาดังกลาว
3.2 การปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน
การปองกันมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) ตองรูจักหลีกเลี่ยงสถานการณที่เอื้ออํานวยใหเกิดการมีเพศสัมพันธ มักพบวาการมี
เพศสั ม พั น ธ ที ไ่ ม ไ ด ตั ง้ ใจของวั ย รุ น มั ก จะเกิ ด จากสถานการณ ห รื อ บรรยากาศที เ่ อื ้อ ให เกิ ดโอกาสต อการมี
เพศสัมพันธ เชน การอยูตามลําพังสองตอสองในที่ลับตาคน หรือการเขารวมในกิจกรรมพบปะสังสรรคทีม่ ีการดืม่
เครือ่ งผสมแอลกอฮอล เปนตน
2) ตองรูจ ักใชทักษะในการปฏิเสธเพือ่ แกไขสถานการณเสีย่ งตอการมีเพศสัมพันธ
วิธีการหลีกเลี่ยงและแกไขสถานการณดังกลาว ฝายหญิงตองนําทักษะการปฏิเสธไปใช ซึง่ การปฏิเสธของฝายหญิง
จะเปนสัญญาณเตือนใหฝายชายหยุดแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมออกมา แนวทางในการใชคําพูดที่
เปนทักษะของการปฏิเสธ มีหลายขอความ เชน “หยุดนะ อยาทําแบบนี้” ฉันไมชอบหยุดนะ” “อยานะ ฉันจะ
ตะโกนใหลัน่ เลย” “คุณไมมีสิทธิท์ ี่จะทําแบบนี”้ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคําพูดที่เปนทักษะในการ
ปฏิเสธมักจะมีคําวา “ไม” “อยา” หรือ “หยุด”
3) ตองรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน การที่ฝายหญิงและฝายชายนําหลักความเสมอภาค
ทางเพศ และการวางตัวที่เหมาะสมตอเพศตรงขามมาใช ถือวาเปนการใหเกียรติซ่ ึงกันและกัน ซึ่งจะชวยปองกัน
อารมณในขณะพบปะพูดคุยกันไมใหพัฒนาไปสูความตองการทางเพศได
4) ต อ งระมั ด ระวั ง ในเรื ่อ งการแต ง กาย ป จ จุ บั น รู ป แบบการแต ง กายของวั ย รุ น
โดยเฉพาะวัยรุนเพศหญิงมักนิยมสวมเสื้อผาที่รัดรูปหรือนอยชื้นเกินไป ซึ่งการแตงกายดังกลาวจะทําใหเห็น
รูปรางสัดสวนชัดเจนขึน้ การแตงกายในลักษณะดังกลาวจะสงผลเราใหเพศตรงขามเกิดอารมณและขาดความยั้ง
คิด อาจนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศที่เปนอันตราย จนถึงการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคใน
เพศหญิงได
5) ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางตามลําพังในยามวิกาลหรือในเสนทางที่เปลี่ยว จาก
สถิติของวัยรุนเพศหญิงพบวา อันตรายทีไ่ ดรับจากการถูกขมขืนมักเกิดขึน้ ในยามวิกาลหรือในเสนทางทีเ่ ปลีย่ ว
ผูคนสัญจรนอย ดังนั้น วิธีการปองกันที่ดีที่สุดหากจําเปนจะตองเดินทางในสถานการณดังกลาว ควรจะมีเพื่อน
หรือญาติรวมเดินทางไปดวยเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. ความรูเบื้องตองเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองสิทธิผูถูกลวงละเมิดทางเพศ
กฎหมายไดระบุฐานความผิดเกีย่ วกับการถูกลวงละเมิดทางเพศไว 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
ผูที่ขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป ซึ่งมิใชภรรยาตน โดยเด็กหญิงนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต 4-20 ป และปรับตัง้ แต 8,000-40,000 บาท (ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง)
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ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุไมเกิน 13 ป
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 7 ป ถึง 20 ป และปรับตัง้ แต 14,000-40,000 บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง)
ถา การกระทํ าผิ ดตามวรรคแรกหรื อ วรรคสอง ได กระทํ า โดยร วมกระทํา ความผิ ด
ดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง (คือรวมกันกระทําความผิดตั้งแต 2 คนขึ้นไป) โดยเด็กหญิงนัน้ ไมยนิ ยอม
หรือไดกระทําโดยมีอาวุธ เชน อาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยการใชอาวุธอื่น ๆ ตองระวางโทษจําคุกตลอด
ชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม)
แต มีข อยกเว น คื อ ถา การกระทํ าดั งกล าวขา งต น เป นการกระทํา ทีช่ ายกระทํา กั บ
เด็กหญิงอายุมากกวา 13 ป แตไมเกิน 15 ป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหสมรสกัน
ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ และถาศาลอนุญาตใหสมรสกันในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้น
อยู ศาลตองสั่งปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสี่)
ถาเปนการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน 15 ป ซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยเด็กหญิง
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม หรือเปนการกระทําแกเด็กอายุไมกิน 13 ป แลวเปนเหตุใหเด็กหญิงไดรับอันตราย
สาหัส เชน ไดรับบาดเจ็บสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษตั้งแต 15 ป ถึง 20 ป และปรับตัง้ แต 30,000-40,000
บาท หรือจําคุกตลอดชีวติ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทวิ (1) ) และหากเด็กนัน้ ถึงแกความตาย ผูก ระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทวิ (2) )
หากการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน 3 ป หรือการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไม
เกิน 15 ป ดังกลาวขางตน ไดรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง หรือกระทําโดยมีอาวุธ
ปน หรือวัตถุระเบิดหรือโดยการใชอาวุธ และเปนเหตุใหเด็กหญิงผูถ ูกระทําไดรับอันตรายสาหัส ผูก ระทําตอง
ระวางโทษประหาชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต และหากเด็กหญิงที่ถูกกระทําถึงแกความตาย ผูกระทําตองไดรับ
โทษประหารชีวิต และหากเด็กหญิงที่ถูกกระทําถึงแกความตาย ผูกระทําตองไดรับโทษประหารชีวิต (ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 277 ตรี)
4.2 ความผิดฐานกระทําอนาจารตอเด็ก
ผูที่กระทําอนาจารแกบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะทีไ่ มสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคล
อื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 279 วรรคหนึ่ง)
ถาการกระทําอนาจารนัน้ กระทําตอเด็กอายุไมเกิน 15 ป และผูกระทําผิดไดกระทํา
โดยการขูเ ข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะทีไ่ มสามารถขัดขืนได หรือ
โดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 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
นั้นจะยินยอมหรือไมกต็ าม เปนความผิดอาญาแผนดิน ไมสามารถยอมความกันได
แตถาเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงที่มิใชภรรยาตน โดยเด็กหญิงนั้นไมใชผูเยาว
และการกระทําอนาจารแกบคุ คลอายุตาํ่ กวา 15 ป ทั้งสองกรณีนี้ ถามิไดกระทําตอหนาธารกํานัล คือในที่เปดเผย
และไม เ ป น ส า เหตุ ใ ห ผู ถู ก กระทํ า ได รั บ อั น ตรายสาหั ส หรื อ ถึ ง แก ค วามตาย หรื อ มิ ไ ด เ ป น การกระทํ า แก
ผูส บื สันดาน คือ ลูก หลาน เหลนของตนเอง มิใชเปนการกระทําตอศิษยซ่ึงอยูในความดูแล มิใชเปนการกระทํา
ตอผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ หรือมิใชเปนการกระทําตอผูอยูในความพิทักษหรือในความอนุบาล
กรณีทั้งหมดที่กลาวมาเปนความผิดอันยอมความได คือเปนกรณีที่ผูเสียหายหรือผูถูกกระทําและผูกระทําความผิด
ตกลงหรือสมัครใจไมเอาความตอกัน ก็เปนอันเลิกแลวตอกัน (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281)

กิจกรรม

1. สรีระรางกายที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของเพศหญิงและเพศชาย มีอะไรบาง จงอธิบายพอสังเขป
เพศหญิง________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
เพศชาย________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. เขียนสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูวัยหนุมสาว
เพศหญิง________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
เพศชาย________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีอะไรบาง

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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เรื่องที่ 4 สุขภาพทางเพศ
“ความสุข”เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการไมเคยถูกจํากัดดวยเพศ วัย ชนชาติ

“สุขภาวะทางเพศ”ก็เปนเรื่องที่ทุกคนลวนตองการเชนกัน

แผนงานสรางเสริมภาวะทางเพศ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สส.)และ
มูลนิธิสรางความเขาใจเรือ่ งสุขภาพผูหญิง (สคส.)ไดดําเนินงานผลักดันวาระการสรางสุขภาวะทางเพศขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เพราะสุขภาวะทางเพศไมไดมีความหมายแคบๆแคเรื่องเพศสัมพันธแตมีความหมายลึกซึ้งและมิติที่กวาง
กวานั้น
เรื่องเพศจึงไมใชแคเรื่องของเนื้อตัวรางกายแตยังหมายถึงความรับผิดชอบการดูแลสุขภาพรางกายการ
สร า งความสั ม พั น ธ ที ่ดี ร ะหว า งกั น การเคารพสิ ท ธิ กั น และกั น และความเท า เที ย ม เพราะสั ง คมนั ้น มี ค วาม
หลากหลายทางเพศมากวาแคหญิงหรือชาย
ผูที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีก็จะปฏิบัติตอคนที่มีวิถีทางเพศแตกตางจากตัวเองดวยความเคารพไมวาจะเปน
สาวประเภทสองหรือหญิงรักหญิงชายรักชาย หรือผูที่รักสองเพศและยังปฏิบัติกับเพื่อคูร ักหรือชายที่สําคัญคือมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและตนเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
สังคมจําเปนตองลบความคิดทางลบวาเรื่องเพศเปนเรื่องเพศเปนเรื่องสกปรก อันตรายที่ตองหลีกใหหาง
แตความจริงเราจําเปนตองศึกษาเรียนรูใ หเขาใจเพราะเรื่องเพศเปนสิ่งทีส่ ามารถแสดงออกอยางอิสระมีความสุข
บนพื้นฐานของความปลอดภัยเพื่อดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข
แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศไดจัดทําความรูสุขภาวะทางเพศในแตละชวงวัยไวเพราะแตละชวง
วัยก็จะมีความสนใจและความตองการตางกัน
ในวัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการสรางพื้นฐานสุขภาวะทางเพศที่ดีได เด็กเล็ก อายุ 5-8 ป เริ่มรับรูไดถึง
บทบาททางเพศวาสังคมสรางใหหญิงชายมีความแตกตางกัน ดวยกิจกรรม ดวยการกําหนดกรอบ กฎเกณฑตา งๆที่
ชายทําได หญิงทําไมได หญิงทําได ชายทําไมได ซึ่งขัดขวางพัฒนาการและสรางความเขาใจผิดๆใหเด็ก
วันแรกรุน อายุ 9-12 เปนชวงวัยที่ตองเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูวัยรุน ซึ่งชวงนีเ้ ปนวัยแหงการ
เปลี่ยนแปลงการไดรับขอมูลที่ถูกตองและพรอมใช จึงเปนสิ่งทีท่ ําใหเด็กมีภูมิคุมกันทีจ่ ะเขาสูว ัยรุน ไดอยาง
สวยงามจําเปนตองเขาใจและอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นและเปดโอกาสใหเด็กรับผิดชอบในครอบครัวใหเด็ก
ไดตัดสินใจดวยตัวเองและรับผิดชอบผลที่จะตามมาไมใชตัดสินใจแทนทุกอยาง
เด็กวัยนี่เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ และความรูสึกทางเพศ ไมใชเรื่องผิดแตการใหขอมูลและ
ความรูที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนการตอบคําถามแบบตรงไปตรงมา เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูในสิง่ ทีเ่ หมาะทีค่ วร
เปนเรื่องที่ควรสงเสริม
เมื่อกาวเขาสูวัยรุน ชวงอายุ 13-18 ป ชวงแหงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน จําเปนตองไดรับขอมูลเรื่อง
เพศอยางถูกตองและรอบดาน เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ทั้งดานกายใจและอารมณ
จําเปนตองสรางทักษะของเพศสัมพันธที่ปลอดภัยรวมไปกับความรับผิดชอบเพื่อใหสามารถแยกแยะได
วาเซ็กซไมใชแคเรื่องสนุกแตมีผลที่จะตามมาอีกมากมาย การใหความรูอยางตรงไปตรงมาไมทําใหเรื่องเซ็กซเปน
ความผิด ละอาย ทําใหเกิดเพศสัมพันธที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบขึ้นได
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ผูใ หญจําเปนตองเขาใจกระบวนการเรียนรูของมนุษยวาตองใชเวลาในการสัง่ สมความรูประสบการณ
ความภูมิใจในตัวเองจึงสามารถมีเพศสัมพันธที่มีความสัมพันธที่มีความปลอดภัยและเปนสุขได “การใหขอมูล
ไมไดเปนการชี้โพรงใหกระรอก แตเปนการสรางความเขาใจและทักษะในชีวิตใหเด็กสามารถเติบโตเปนผูใหญที่
เขาใจและมีความรับผิดชอบได
วิธีการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพทางเพศที่ดี ควรคํานึงถึง
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยไมเปลีย่ นคูหรือมีเพศสัมพันธกับบุคคลทีไ่ มใชสามีภรรยาของตน ถา
คิดจะมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่ไมใชคูของตนควรปองกันความไมปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยใชถุงยางอนามัย
เนนการรักษาความสะอาดสวนบุคคล เมือ่ มีเพศสัมพันธแลวควรตองรีบทําความสะอาดสวนบุคคลไม
หมักหมม เพราะจะทําใหเกิดเชื้อโรคซึ่งเปนตนเหตุของอาการคันจนลุกลามเปนโรคที่อวัยวะเพศได
ควรมีเพศสัมพันธแบบธรรมชาติ ไมผิดธรรมชาติของคนปกติ เชนการใชวัตถุแปลกปลอมในการรวม
เพศ การรวมเพศโดยใชวัตถุเลียนแบบธรรมชาติเชน ตุกตายาง ใหคํานึงถึงความปลอดภัย

การคุมกําเนิด

เปนสวนหนึ่งของการวางแผนครอบครัวในเรือ่ งระยะทีพ่ รอมจะมีบุตรเมื่อใดคํานวณบุตรที่จะมีกี่คน
หรือระยะหางของการมีบุตรเวนนานเทาใด ทั้งนีเ้ พื่อใหเหมาะสมกับความพรอมและความตองการของคูสมรส
การคุมกําเนิดเปนวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการตั้งครรภ

การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด

การวางแผนครอบครัวละการคุมกําเนิด (Family Planning and Birth Control) คือการที่ คูสมรสวางแผนใน
เรือ่ งการมีบุตรวาจะมีบุตรเมื่อใด จะมีบุตรกีค่ น แตละคนจะเวนนานเทาใดทัง้ นี้เพื่อใหเหมาะสมกับความพรอม
และความตองการของคูสมรส สวนการคุมกําเนิดนั้นเปนวิธีการเพื่อมิใหเกิดการตั้งครรภซึ่งมีอยูหลายวิธี
1.การใชถุงยางอนามัย (Condom) ถุงยางอนามัยมีลักษณะเปนถุงที่ทําดวยยางบางๆยืดได ใชสวมอวัยวะ
เพศชายขณะที่แข็งตัวพรอมที่จะรวมเพศ การใชถุงยางอนามัยเปนการปองกันไมใหตัวอสุจิเขาไปในโพรงมด
ลูกผสมกับไขของผายหญิงได เพราะถูกถุงยางปองกันไว ตัวอสุจิและน้ําอสุจิจะอยูใ นถุงยางอนามัย เมือ่ ใชเสร็จ
แลวจะถอดออกใหใชกระดาษชําระจับขอบถุงยางใหกระชับอวัยวะเพศกอนแลวจึงถอดถุงยางออกแลวนําไปทิ้ง
ถังขยะ
มีการผลิตถุงยางอนามัยสําหรับผูห ญิงใชเหมือนกันขนาดใหญกวาถุงยางอนามัยที่ผูช ายใชแตไมคอย
ไดรับความนิยม
2.การรั บ ประทานยาเม็ ด คุ ม กํ า เนิ ด ( Contraceptive Pill) ยาเม็ ด คุ ม กํ า เนิ ด จะประกอบด ว ยฮอร โ มน
สังเคราะห 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน โพรเจสเทอโรน ซึ่งจะออกฤทธิ์คลายกับฮอรโมนที่มีอยูตามธรรมชาติใน
รางกายของผูหญิง และสรางกลไกตางๆ ในรางกายเพื่อที่จะปองกันการตั้งครรภดวยการปองกันไมใหไขสุกและ
ยับยั้งการตกไข ตลอดจนทําใหมูกบริเวณ ปากมดลูกเหนียวขนจนตัวอสุจิจะผานเขาสูโพรงมดลูกไดยาก แตถา
กลไกทัง้ 2 ประการนี้ไมไดผล มันจะเปลีย่ นแปลงเยื่อบุโพรงมดลูกไมใหเหมาะสมสําหรับการฝงตัวของไขทีถ่ ูก
ผสมแลว ยาเม็ดคุมกําเนิดที่ใชอยูทั่วไปมี 3 แบบ คือ
2.1 แบบ 21 เม็ด ยาเม็ดในแผงจะประกอบดวยฮอรโมนทัง้ หมด การเริม่ รับประทานยาเม็ดแรกใหเริ่ม
ตรงกั บวั นของสั ปดาห ทีร่ ะบุ แผงยา เชน ประจํ าเดือ นมาวั น แรกคื อวั นศุ กร ก็ เริ ่มกิ นที ่ “ศ ” หรื อวั นศุ กร โดย
รับประทานวันละ 1 เม็ดเปนประจําทุกวันตามลูกศรชี้จนหมดแผง หลังจากนัน้ ใหหยุดใชยา 7 วัน เมื่อหยุดยาไป
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ประมาณ 2-3 วันก็จะมีเลือดประจําเดือนมาและเมื่อหยุดจนครบ 7 วันแลวไมวาเลือดประจําเดือนจะหมดหรือไมก็
ตามใหเริ่มแผงใหมทันที
2.2 แบบ 28 เม็ด ยาเม็ดในแผงหนึ่งจะประกอบดวยฮอรโมน 21 เม็ด และสวนทีไ่ มใชฮอรโมนอีก 7 เม็ด
ซึง่ มักจะมีขนาดเล็กหรือใหญกวา 21 เม็ดแรก การเริ่มรับประทานยาแผงแรกใหเริ่มรับประทานยาในวันแรกที่
ประจําเดือนมา โดยรับประทานยาเม็ดแรกในสวนที่ระบุวาเปนจุดเริ่มตน 1 แลวรับประทานทุกวันตามลูกศรชีจ้ น
หมดแผง โดยเมื่อรับประทานหมดแผงแลวใหรับประทานยาแผงใหมตอไปเลยทันทีไมวาประจําเดือนจะหมด
หรือยังก็ตาม วิธีรับประทานแบบ 28 เม็ดจะคอนขางสะดวกกวาแบบ 21 เม็ด ที่ไมตอจดจําวันที่ตองหยุดยา
ถาลืมรับประทาน 1 เม็ด ใหรับ ประทานทัน ทีเมื่อนึกได และรับประทานเม็ด ตอไปเวลาเดิม ถาลื ม
รับประทาน 2 เม็ด ใหรับประทานยาวันละ 2 เม็ด ติดตอกันไปเปนเวลา 2 วันโดยแบงรับประทานตอนเชา 1 เม็ด
ตอนเย็น 1 เม็ด และใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นรวมดวย เชนใชถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วัน ถาลืมรับประทาน 3
เม็ดขึ้นไป ควรหยุดยาและรอใหเลือดประจําเดือนมากอนแลวคอยเริม่ แผงใหมและใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอืน่
รวมดวย
2.3 แบบรับประทานหลังรวมเพศภายใน 24 ชัว่ โมง แตเดือนหนึ่งไมควรใชเกิน4 ครัง้ ยานีใ้ ชกินทันที
หรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังรวมเพศ และควรกินยาอีกหนึ่งเม็ดในเวลา 12 ชวงโมงตอมายาเม็ดนีม้ ักมีปริมาณของ
ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) สูง การใชยาชนิดนี้ใหผลเสียมากกวาผลดี พบวาเปนอาการขางเคียง คือ คลื่นไส
อาเจียน มีเลือดออกมากกวาปกติ และทําใหทอนําไขเคลื่อนไหวชา อันเปนเหตุทําใหเกิดทองนอกมดลูกได
3.การฝงยาเม็ดคุมกําเนิดใตผิวหนัง ยาประเภทนี้มีสวนประกอบของเอสโตรเจนสูงมีฤทธิท์ ําใหไขที
ผสมแลวไมสามารถฝงตัวไดในผนังมดลูก เปนยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฝงไวใตผิวหนังบริเวณดานใตทองแขนของ
ฝายหญิง มีลักษณะเปนแคปซูลเล็กๆ 6 อัน ยาจะซึมจากแคปซูลเขาสูรางกายอยางสม่ําเสมอ สามารถคุมกําเนิดได
นานถึง 5 ป ตัวยาที่ใสในแคปซูลเปนชนิดเดียวกับ ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบ 21 เม็ด
4.การใสหวงอนามัย (Iucd :: Intra Uterine Contraceptive Device) ใชโดยการใสหวงอนามัยไวในโพรง
มดลูก ซึ่งแพทยจะเปนผูใสหวงให สามารถคุมกําเนิดได 3-5 ป แลวจึงมาเปลีย่ นใหมแตก็มีบางชนิดทีต่ องเปลี่ยน
ทุกๆ 2 ป วิธีนี้ไมเหมาะสําหรับผูหญิงที่ยังไมเคยมีบุตร
5.การฉีด ยาคุม กําเนิด ใชกับ ผูหญิง ฉีดครั้งหนึ่งปอ งกัน ไดนาน 3 เดือ น อาจมีข อเสี ยอยูบ  างคื อเมื ่อ
ตองการมีบุตรอาจตองใชเวลานานกวาจะตั้งครรภ และไมเหมาะสําหรับผูที่มีประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ
6.การนับระยะปลอดภัย (Count safe Period) คือนับวันกอนประจําเดือนมา 7 วัน และหลังประจําเดือนมา
7 วัน เพราะไขยังไมสุขและเยื่อบุโพรงมดลูกกําลังเปลี่ยนแปลง แตถาประจําเดือนมาไมแนนอน การคุมกําเนินวิธี
นี้อาจผิดพลาดได
7.การหลั่งอสุจิภายนอก คือการหลัง่ น้ําอสุจิออกมานอกชองคลอด แตก็อาจมีน้าํ อสุจิบางสวนเขาไปใน
ชองคลอดได วิธีนี้จึงมีโอกาสตั้งครรภไดสูง
8. การผาตัดทําหมัน เปนการคุมกําเนิดแบบถาวร ดังนั้นผูท ี่คิดจะทําหมันจะตองแนใจแลววาจะไมมี
บุตรอีก ซึ่งสามารถทําไดทั้งผูหญิงและผูชาย
8.1 การทําหมันชาย ทําโดยแพทยใชเวลาประมาณ 10 นาที โดยการใหผูที่จะทําหมันนอนบนเตียงผาตัด
มีมานกั้นมิใหเห็นขณะที่แพทยกําลังผาตัดเจาหนาที่จะโกนขนบริเวณอวัยวะเพศออกเล็กนอยแลวแพทยจะฉีดยา
ชาเฉพาะที่ แลวจึงเจาะถุงอัณฑะเพื่อผูกทออสุจิโดยไมตองเย็บ หามแผลถูกน้ํา 3 วัน หลังทําหมันชายแลวจะตอง
คุมกําเนิดแบบอื่นไปกอนฝายชายจะหลั่งน้ําอสุจิประมาณ 15 ครั้ง แลวน้ําอสุจิครัง้ ที่ 15 หรือมากกวาไปใหแพทย
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ตรวจว ายั งมีตั วอสุจิ หรื อไม ถ าแพทย ตรวจวา ไมมี ตัว อสุ จิแล วก็ สามารถมี เพศสั มพัน ธไ ดโ ดยไมต องใช การ
คุมกําเนิดแบบอื่นอีกตอไปเลย
8.2 การทําหมันหญิง แบงออกเปน 2 แบบคือ
1.การทําหมันเปยก คือการทําหมันหลังคลอดบุตรใหมๆภายใน 24-48 ชั่วโมงเพราะจําทําได
งายเนื่องจากมดลูกยังมีขนาดใหญและลอดตัวสูง โดยขอบบนอยูสูงเกือบถึงสะดือวิธีนี้จะผาตัดทางหนาทอง
2.การทําหมันแหง คือการทําหมันในระยะปกติขณะที่ไมมีการตั้งครรภหรือหลังการคลอด
บุตรมานานแลว มดลูกจะมีขนาดแกติและอยูลึกลงไปในอุงเชิงกราน การทําหมันแหงอาจทําไดหลายวิธี เชน
ผาตัดทางดานหนาทอง ผาตัดทางชองคลอด โดยใชเครื่องมือตางๆที่ทันสมัยชวยการไปรับบริการทําหมันนี้
สามารถไปรั บบริก ารได ในหลายหน วยงานที ่ให บริ การทางดา นสาธารณสุ ขทั ้งของภาครั ฐและเอกชน เช น
โรงพยาบาลตางๆ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย สมาคมทําหมัน
แหงประเทศไทย เปนตน
9.การคุมกํ าเนิน ดวยยาเม็ ดคุมกํ าเนิ ดฉุกเฉิน เปนการปอ งกันการตั้งครรภเฉพาะฉุ กเฉิน เชน การมี
เพศสัมพันธโดยไมไดใชการปองกันวิธีอื่นมากอน ใชถุงยางอนามัยเสร็จแลวไมแนใจวารั่วหรือแตก ลืมกินยาแบบ
ประจําวันติดตอกันสองวัน ใสหวงอนามัยแตหวงหลุด มีเพศสัมพันธในชวงที่ไมปลอดภัย กรณีถูกขมขืน ซึ่ง
องคกรอนามัยโลกไดใหการรับรองวาการกินยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเปนวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันการตั้งครรภไดระดับหนึ่ง
ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพสูงก็ตอเมื่อ มีการนํามาใชตามขอบงชี้ที่กําหนดไว และใชเทาที่
จําเปนเทานั้น สําหรับผลค างเคียงที่เกิด ขึ้นบอย คือ การมีรอระดูผิ ดปกติ คลื่นไสอาเจียน แต หากใชบอยละ
ตอเนื่องมีโอกาสตั้งครรภนอกมดลูกได
การทําแทง
การทําแทง หมายถึง การทําใหการตั้งครรภสิ้นสุดกอนอายุครรภ 28 สัปดาหสําหรับในประเทศไทยการ
ทําแทงยังไมเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายไมวาจะกระทําโดยแพทยปริญญาหรือหมอเถื่อนก็ตาม กฎหมายจะอนุญาตให
ทําแทงได 2 กรณี คือ กรณีถูกขมขืนและกรณีตั้งครรภนั้นเปนอัตราตอสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ
เทานั้น
เมื่อเกิดการตัง้ ครรภไมพึง่ ประสงคเด็กวัยรุนจะเกิดความกังวลจากความไมพรอมทีจ่ ะเปนผูร ับผิดชอบ
กับการมีบุตร จึงคิดหาวิธีการทําลายเด็กในครรภ โดยการทําแทงกับหมอเถื่อนที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เพราะใน
สังคมไทยไมเปดใหมีการทําแทงแบบเสรี นอกจากการตั้งครรภในครัง้ นั้นแพทยพิจารณาใหทําแทงได ในกรณี
อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตผูเปนแม เชนการทองนอกมดลูก ครรภเปนพิษ ทองไขปลาดุก หรือในกรณีที่แมไดรับเชื้อ
โรคหลังจากการตั้งครรภแลว เชน ไดรับเชื้อหัดเยอรมัน
การทําแทงโดยทั่วไปของเด็กวัยรุนจะทําแทงกับผูทีไ่ มมีความรูดานการแพทยที่แทจริง จึงทําใหเกิด
อันตรายกับผูม าทําแทง เชน เกิดการตกเลือด หรือไดรับอันตรายอาจเกิดการติดเชือ้ โรค จากเครื่องมือ อุปกรณที่
นํามาใช เกิดความสกปรกจากการใชอปุ กรณ สถานที่จนทําใหมารดาเปนบาดทะยักไดดวย
การแทงบุตรที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูเปนแมเนื่องจากมีบางสวนของทารกหรือรกหลงเหลือ
อยูจึงตองนําสวนที่เหลือออกจากมดลูกใหหมดโดยแพทยตองใชเครื่องดูดหรือใชวิธีขูดจากโพรงมดลูก หรืออาจ
ตองใชฮอรโมนทีใ่ หใหมดลูกเกิดการบีบตัวขับสวนที่คางออกและในบางกรณีแพทยตองใชยาปฏิชีวนะเพื่อการ
รักษาหรือปองกันการติดเชื้อ
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ติดเชื้อ HIVS
สวนใหญเกิดจากการมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ไดรับเชื้อไวรัส HIV ในรางกายรองลงมาเกิดจาการใช
สารเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือดทําใหไดรับเชื้อ HIV จากเลือดที่สัมผัสหรือเลือดที่ไดรับเขาสูรางกาย
บุคคลที่มีโอกาสไดรับเชื้อไวรัส HIV VS โดยไมไดเกิดจากการมีเพศสัมพันธและไมไดใชเข็มฉีดยาใดๆ
สวนหนึ่งจะเกิดกับบุคคลสวนหนึง่ ทางการแพทย ที่มีโอกาสสัมพันธน้ําเลือดน้าํ เหลือง ที่คัดหลั่งจากผูป วยโดย
ไมไดปองกันตนเองโดยการใชถุงมือ กอนสัมผัสกับผูปวยจึงมีโอกาสไดรับหรือติดเชื้อ HIV VS ได
การตั้งครรภเมื่อไมมีความพรอม
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนปญหาของสังคมไทยมากขึ้น ทัง้ นี้เพราะคานิยมในเรื่อง การรัก
นวลสงวนตัวของเพศหญิง หรือการเห็นคุณคาในการรักษาความบริสุทธิ์ของตนจนถึงวัยแตงงาน เด็กวัยรุน
ปจจุบันไมไดคํานึงถึง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดูแลเอาใจใสใหการอบรมจากบิดามารดามีนอยลง เด็กยุคใหมรับ
อารยะธรรมความกาวหนาหรืออิทธิพลตางประเทศมากขึน้ จึงไมคอยเชื่อฟงบิดามารดา จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตอง
ปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกโดยครอบครัวชุมชนโรงเรียนสถาบันที่มีสวนเกี่ยวของควรเขามามีบทบาทรณรงคปองกัน
ปญหานี้รวมกัน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาตางๆตามมาในชีวิตตลอดจนเปน
ปญหาหรือภาระแกสังคม ชุมชนดวย เชนเกิดการติดโรคทางเพศสัมพันธและยังเปนบุคคลแพรเชื้อโรคทาง
เพศสัมพันธแกคนอื่นดวยถาบุคคลนั้นใหบริการทางเพศการตั้งครรภเมื่อไมมีความพรอมหรือตั้งครรภโดยไม
คาดคิดนอกจากจะสงผลกระทบตอชีวิตของตนเองแลว ยัง สงผลกระทบตอครอบครัว ทําใหบิดามารดา ญาติพี่
นองอับอายเสียใจรวมสงผลกระทบตอสังคม เชน ปญหาเด็กถูกทอดทิ้งเพราะพอแมไมตองการบุตร หรือไมพรอม
จะรับเลี้ยงดูบุตรเนื่องจากยังไมมีอาชีพ เรียนไมจบ
ดังนั้นจึงตองใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนใหพฤติกรรมตนอยูในกรอบของสังคมที่ดีไมยุง เกี่ยวเรื่อง
เพศสัมพันธปองกันตนเองไมปลอยตัวใหมีเพศสัมพันธในวัยที่ยังไมสมควรใหตัง้ ใจศึกษาเลาเรียน และสามารถ
ประกอบอาชีพจนเลี้ยงตัวเองไดแลวจึงคิดมีครอบครัวภายหลัง
1.สอนความรูเรื่องเพศ เพศสัมพันธและการคุมกําเนิดแกเด็กนักเรียนนักศึกษาที่กําลังกาวเขาสูวัยรุน
พรองทั้งชี้ใหเห็นขอดีขอเสียขอกงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการตั้งครรภเมื่อไมพรอม โดยเนนย้าํ ให
เห็นผลเสีย ไดแก การสูญเสียโอกาสในการศึกษา และการประกอบอาชีพการงานที่ดี ตลอดจนโอกาสในการเจอ
คูครองที่ดีในอนาคต
2.สอนวัยรุนชายใหมีความรับผิดชอบและใหเกียรติผูหญิง เนื่องจากในสังคมไทยยัง ยกยองเพศชายวา
เปนเพศที่แข็งแรงกวาจึงควรสอนใหผูชายมีความคิดที่จะปกปองชวยเหลือ เพศหญิงมากกวานอกจากนี้เพศชาย
จะตองใหเกียรติผูหญิงและมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองปญหาการทําแทงสวนใหญพบวาฝายชาย
ไมยอมรับการตั้งครรภ
3.ปลูกฝงคานิยมในการรักนวลสงวนตัวตัง้ แตวัยเด็ก และเนนย้าํ มากขึ้นในวัยรุน
 ไดแกการแตงกายให
สุภาพ ไมแตงกายลอแหลม ยั่วยุอารมณเพศตรงขามซึ่งเปนเหตุใหเกิดการขมขืนกระทําชําเรา
4.สอนใหรูจั กการปฏิ เสธในสถานการณที่ไ มเหมาะสมไดแ กปฏิ เสธที่จะไปเที่ยวตอหลังเลิกเรีย น
ปฏิเสธที่จะไปไหนๆกับเพื่อนชายตามลําพังไมเปดโอกาสใหเพศตรงขามถูกเนื้อตองตัว เปนตน
แนวทางการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึ่งประสงคนีค้ งตองเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยตัง้ แตวัยเด็กให
สอดคลองกับสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เชื่อวาปญหาการทําแทงผิดกฎหมายอาจเบาบางลงไป
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บทที่ 4
สารอาหาร
สาระสําคัญ

ความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยของรางกาย เปนความตองการสารอาหารในบุคคลแต
ละชวง และแตละเพศ ยอมมีความแตกตางกัน เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา อาหารมีสวน สําคัญ
อยางมากในวัยเด็กทั้งในดานการเจริญเติบโตของรางกายและการพัฒนาการในดานความสมพันธ
ของระบบการเคลื่อนไหวของรางกาย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. วิเคราะหปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ
2. บอกสารอาหารที่รางกายตองการตามเพศ
3. อธิบายวิธีการประกอบอาหารเพื่อรักษาคุณคาของอาหาร

ขอบขายเนือ้ หา

เรื่องที่ 1. สารอาหาร
เรื่องที่ 2. วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร
เรื่องที่ 3. ความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภค
เรื่องที่ 4. ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลัก โภชนาการ
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เรื่องที่ 1 สารอาหาร

ปริมาณความตองการสารอาหาร ตาม เพศ วัยและสภาพรางกาย ความสําคัญของอาหาร
และความตองการสารอาหารในบุคคลแตละชวง และแตละเพศ มีความแตกตางกันตามธรรมชาติ
ดังนั้น ปริมาณของสารอาหารที่ควรไดรับในแตละบุคคลจะแตกตางกัน

1. ความตองการสารอาหารในวัยเด็ก

เป น ที ่ย อมรั บ กั น ทั ่วไปแล ว ว า อาหารมี ส ว น สํ า คัญ อย า งมากในวั ย เด็ ก ทัง้ ในดา นการ
เจริญเติ บโตของรางกายและการพัฒนาการในดานความสัมพันธของระบบการเคลื่อนไหวของ
รางกายตลอดจนในดานจิตใจ และพฤติกรรมในการแสดงออกและปจจัยทีม่ ีสวนสําคัญที่ทําใหเด็ก
ไดรับอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ ไดแก
1.ครอบครัวที่คอยดูแลและเปนตัวอยางที่ดี
2.ตัวเด็กเอง ที่จะตองถูกฝกฝน
3.สิ่งแวดลอมทําใหเกิดการเอาอยางคนขางเคียง
สําหรับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในวัยเด็กนั้น เราทราบดีอยูแลววาเด็กตองการอาหาร
ครบทัง้ 6 ประเภท เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีสิง่ ที่ตองคํานึงถึงคือ อาหารทีใ่ หเด็กควร
คิดถึง 3 ประเด็น ดวยกันคือ
1.อาหารที่ใหโปรตีน ไดแก นม ไข เนื้อสัตว ตลอดจนโปรตีนจากพืชพวกถั่วเขียวถั่วเหลือง
ดูวาไดรับเพียงพอหรือยัง
2.อาหารที่ใหพลังงาน ไดแกขาว แปง น้ําตาล ไขมัน และน้ํามัน ดูวาเพียงพอหรือไม อาหาร
ในกลุม นี้ สวนน้าํ อัดลม หรือขนมหวาน ลูกกวาดตางๆควรจํากัดลง เพราะประโยชนนอยมากและ
บางทีทําใหมีปญหาเรื่องฟนผุดวย
3.อาหารที่ใหวิตามินและเกลือแรไดแก พวก ผัก ผลไม และอาหารทีม่ ีใยอาหารทีม่ ีสวนทํา
ใหเก็บไมทองผูก

2. ความตองการอาหารของเด็กวัยเรียน

ในปจจุบันภาวะของความเรงรีบในสังคมอาจจะทําใหพอแมหรือผูปกครองละเลยเรือ่ ง
อาหารเชาของเด็กวัยเรียน ซึง่ เด็กวัยเรียนเปนวัยทีร่ างกายเจริญเติบโตตองการอาหารเชาของเด็กวัย
เรี ย นซึ ่ง มั ก จะเป น ป ญ หาของบางครอบครั ว ที ่ต อ งเร ง รี บ ในตอนเชา ของแต ล ะวัน โดยเฉพาะ
ครอบครัวในเมืองใหญๆเชน กรุงเทพมหานคร และครอบครัวรุน ใหมที่พอแมทํางานทัง้ คู ไมมีแม
ครัวหรือคนรับใชที่จะหุงหาอาหารในตอนเชา
ดังนัน้ ในปจจุบันภาวะของความเรงรีบในสังคมอาจจะทําใหพอแมหรือผูป กครองละเลย
เรือ่ งอาหารเชาของเด็กวัยเรียน ซึ่งเด็กวัยเรียนเปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโต ถาเด็กไมไดกิน
อาหารเชา จะทําใหเด็กขาดสมาธิในการเรียน สมองมึน งวง ซึม และถาเด็กอดอาหารเปนเวลานานๆ
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ติดตอกัน จะทําใหมีผลเสียตอระบบการยอยอาหาร และเปนโรคขาดสารอาหารไดดังนัน้ การเลือก
อาหารเชาที่เด็กวัยเรียนควรไดกินและหาไดงายคือ นมสด 1 กลอง ขาวหรือขนมปง ไข อาจจะเปน
ไขดาว ไขลวก หรือไขเจียว ผลไมทีห่ าไดงาย เชน กลวยน้าํ วา มะละกอ หรือสม เทานีเ้ ด็กก็จะ
ไดรับสารอาหารที่เพียงพอแลวจึงอยากจะใหพอแมหรืผูปกครองไดตระหนักถึงเด็กๆในการที่จะ
เตรียมอาหารเชาที่มีคุณคาทางโภชนาการ

3. ความตองการสารอาหารในวัยรุน

วัยรุนเปนวันที่มีการเจริญเติบโตในดานรางกายอยางมากและในวัยนี้เองที่การเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณและจิตใจคอนขางสูงมีกิจกรรมตางๆคอนขางมากทั้งในดานสังคมกีฬาและบันเทิงความ
ตองการสารอาหารยอมมีมากขึน้ เปนธรรมดาซึง่ จะตองคํานึงทั้งปริมาณและคุณภาพใหถูกหลัก
โภชนาการ
สําหรับปจจัยที่สําคัญ มีดังนี้
1.ครอบครัว การปลูกฝงนิสัยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ควรเริ่มตนมาจาก
ที่บานสําหรับวัยรุนที่อาจชอบรักสวยรักงาม อาจพยายามจํากัดอาหารลง ซึ่งคนในครอบครัวจะตอง
ใหคําแนะนําเพื่อไมไปจํากัดอาหารที่มีคุณคาและมีความจําเปนตอรางกาย
2.ตัววัยรุน เอง จะเริม่ มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยมีความคิดความเห็นเปนของตัวเองมากขึ้น
การใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการมีความจําเปนเพือ่ ชีใ้ หเห็นความสําคัญของการรับประทานอาหาร
ที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางสม่ําเสมอซึ่งจะมีผลตอตัววัยรุนเองโดยตรง
3.สิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอิทธิพลจากเพื่อนฝูงมีสวนที่ทําใหวัยรุนเอาอยาง
กันไมวาจะเปนเรื่องการรับประทานอาหารตลอดจนการบริโภคสารอันตราย เชน เหลา บุหรี่ และยา
เสพติดการดูแลอยางใกลชิดตลอดจนการสนับสนุนใหวัยรุน เลนกีฬา หรือทํากิจกรรมที่มีประโยชน
จะมีผลทางออมทําใหนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารไมถูกเบีย่ งเบนไปความตองการอาหารที่ให
โปรตีนพลังงาน และวิตามินตองเพียงพอสําหรับวัยรุน วิตามินตองเหมาะและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาหารที่มีเกลือแรประเภทแคลเซียมและเหล็กตองเพียงพอกับวัยรุนในวัยตางๆ

4. ความตองการสารอาหารในวัยผูใหญ

ผูใหญถึงแมจะหยุดเจริญเติบโตแลว รางกายก็ตองการสารอาหารอยางครบถวน เพือ่ นําไป
ทํานุบํารุงอวัยวะ และเนือ้ เยือ่ ตางๆ ของรางกาย ใหคงสภาพการทํางานทีม่ ีสมรรถภาพตอไปและ
ปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ที่จะทําใหวัยผูใหญยังคงแข็งแรงไดแก การบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการซึ่งในวัยนีเ้ นือ่ งจากเปนวัยทํางานมีเงินทองทีจ่ ะจับจายไดมากขึน้ โดยมากจะทําใหเกิด
ภาวะโภชนาการกินเปนสวนใหญ เพราะถือเปนความสุขอยางหนึง่ ของคนบางกลุมทีค่ ิดวาอุตสาห
หาเงินทองแทบแยจึงตองรับประทานอาหารที่มีราคาแพงและสวนใหญจะเต็ม ไปดวยไขมันใน
ปริ ม าณที ่ม ากเกิ นไปดั ง นั ้นสิ ่ง ที ่เป นหัวใจในการควบคุม เรื่องอาหารการกินในผูใ หญก็คือการ
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ควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสมและทานสามารถคํานวณไดจากสูตร ดัชนีความหนาของรางกายซึง่
มี รายละเอี ย ดในหั วข อเรื ่องการควบคุม น้ํา หนั ก ตัว สํา หรับ คํา แนะนํา การรับ ประทานอาหารที่
ถูกตองในผูใหญขอแนะนําดังนี้
1.ให บ ริ โ ภคอาหารหลายชนิ ด เนื ่อ งจากไม มี อ าหารชนิ ด ใดชนิ ด หนึ ่ง ที ่ใ ห คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการไดครบถวน
2 .บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อใหน้ําหนักอยูในเกณฑที่ตองการ
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานที่มีไขมันมากเกินไป
4. บริโภคอาหารที่มีปริมาณของแปงและกากใยใหเพียงพอ
5. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ปรุงดวยปริมาณน้ําตาลจํานวนมาก
6. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารเค็มมากเกินไป
7. ถาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา ขอใหดื่มแตพอประมาณ
8. ความตองการสารอาหารในวัยผูสูงอายุ
ผูสูงอายุในที่นี้หมายถึงผูที่อยูในวัย 60 ปขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันเปนปที่จะเกษียณอายุของ
ทางราชการ แตในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ป แตยังแข็งแรงทัง้ สุขภาพกายสุขภาพจิตความคิดความ
อานการตัดสินใจยังดีอยูมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆผูสูงอายุนาจะขยับไปอยูที่ 65 ปขึ้นไป
สําหรับปญหาเรื่องอาหารการกินหรือโภชนาการในวัยนี้มีขอคิดอยูวาขอใหรับประทาน
อาหารให ค รบหมู แ ละควบคุ ม ปริ ม าณโดยดูจากการควบคุม น้ ํา หนัก ตั วไมใ ห ม ากขึน้ และกรณี
น้าํ หนักเกินอยูแ ลวควรจะลดน้ําหนักใหลงมาตามที่ควรเปนดวยเพราะโครงสรางของทานเสื่อมตาม
วัยถายังตองแบกน้ําหนักมากๆจะเปนปญหาได

ขอแนะนําในการดูแลเรื่องอาหารในผูสูงอายุมีดังนี้

1.โปรตีนคุณภาพควรใหรับประทานไขวันละ 1 ฟอง และดืม่ นมอยางนอยวันละ 1 แกว
สําหรับโปรตีนจากเนื้อสัตวควรลดนอยลง เพราะสวนใหญจะติดมันมากับเนือ้ สัตวดว ย
2.ไขมันควรใชน้ํามันถั่วเหลืองหรือน้าํ มันขาวโพดในการปรุงอาหารเพราะเปนน้ํามันพืชที่
มีกรดไลโนเลอิก
3.คารโบไฮเดรตคนสูงอายุควรรับประทานขาวใหลดลงและไมควรรับประทานน้ําตาลใน
ปริมาณที่มาก
4.ใยอาหารคนสูงอายุควรรับประทานอาหารทีเ่ ปนพวกใยอาหารมากขึน้ เพือ่ ชวยปองกัน
การทองผูกเชือ่ กันวาชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดและลดอุบัติการของการเกิดมะเร็งของ
ลําไสใหญลงได
5.น้ําดื่มคนสูงอายุค วรรับ ประทานน้ําปริม าณ 1 ลิตรตลอดทั้งวันแตทัง้ นี้จะปรับ เองได
ตามแตค วามตองการของรา งกายโดยใหดูวา ปส สาวะมีสีเหลืองออนๆเกือบขาวแสดงวา น้าํ ใน
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รางกายเพียงพอแลวสวนเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งน้าํ ชากาแฟควรงดเวนเสียถาระบบยอยอาหาร
ในคนสูงอายุไมดีทานควรแบงเปนมื้อยอยๆแลวรับประทานทีละนอยแตหลายมื้อจะดีกวาแตอาหาร
หลักควรเปนมื้อเดียว
6.ความตองการสารอาหารในสตรีตั้งครรภ
สตรีตัง้ ครรภนอกจากตองมีสารอาหารทัง้ 6 ประเภทไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
วิตามิน เกลือแร และน้ํา ในอาหารที่รับประทานเปนประจําใหครบทุกประเภทแลว สตรีตั้งครรภ
ตองทราบอีกวาควรทีจ่ ะเพิม่ สารอาหารประเภทใดจึงจะทําใหเด็กในครรภไดรับประโยชนสูงสุด
ดังนี้
1.อาหารที่ใหโปรตีน ไดแกไข นม เนื้อสัตว เครือ่ งในสัตวและถั่วเมล็ดแหง สตรีตัง้ ครรภ
จึงควรรับประทานไขวันละ 1-2 ฟอง นมสดวันละ 1-2 แกว เนือ้ สัตวบกและสัตวทะเล ซึ่งจะไดธาตุ
ไอโอดีนดวยอาหารประเภทเตาหูและนมถั่วเหลือง ก็มีประโยชนในการใหโปรตีนไมแพเนื้อสัตว
เชนกัน
2.อาหารที ใ่ ห พ ลั ง งาน ได แ ก ข า ว แป ง น้ าํ ตาล ไขมั น และน้ าํ มั น สตรี ตั ง้ ครรภ ค วร
รับประทานขาวพอประมาณรวมกับ อาหารที่ใหโปรตีนดังกลา วแลว ควรใชน้ํามันพืช ซึ่งมีกรด
ไขมันจําเปน ในการประกอบอาหาร เชนน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด สตรีตั้งครรภควรจะตอง
รับอาหารที่จะใหพลังงานมากขึ้นวันละปริมาณ 300 แคลลอรี่
3.อาหารที ่ใ ห วิตามิ นและเกลื อแร สตรีตั้ง ครรภตองการอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร
เพิ่มขึ้นควรรับประทานอาหารประเภทผักและผลไมทุกๆวันเชนสม มะละกอ กลวย สลับกันไป จะ
ไดใยอาหารเพื่อประโยชนในการขับถายอุจจาระดวย เหลือแรที่สําคัญควรรับประทานเพิ่มไดแก
แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และไอโอดีน สวนวิตามินไดแกกลุมที่ละลายใน
ไขมัน เชน เอ ดี อี เค และที่ละลายในน้ําไดแกวิตามินบีและวิตามินซี
4.โภชนาการบัญญัติ 9 ประการ ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
รางกายเราตองการอาหารทีม่ ีอยูใ นอาหารตางๆ เพื่อใหมีสุขภาพทีด่ ีแตเราจะตองรูว าจะกิน
อยางไร กินอาหารอะไรบางมากนอยเพียงใดจึงจะไดสารอาหารครบเพียงพอกับความตองการของ
รางกายขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 9 ขอหรือโภชนาการบัญญัติ 9 ประการนี้
จะชวยไดถาทานปฏิบัติตามหลักดังตอไปนี้
1.กินอาหารครบ 5 หมูแ ตละหมูใ หหลากหลายและหมัน่ ดูแลน้าํ หนักตัว
2.กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
3.กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
4.กินปลา เนื้อสัตวที่ไมติดมัน ไข ถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
5.ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
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6.กินอาหารที่มีไขมันพอสมควร
7.หลีกเลีย่ งการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
8.กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน
9.งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร

5. สารตานอนุมูลอิสระ
ในรางกายของคนเราเซลลจะผลิตสารชนิดหนึง่ เพื่อทําลายเนื้อเยื่อตนเองเพิม่ มากขึ้น สาร
นั้นเรียกวาอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระนี้เปนตัวการสําคัญทีท่ ําใหเกิดปญหาทางสุขภาพหลายประการ
ทั้งภาวะความจําเสื่อม โรคมะเร็งเปนตน
ในขณะเดียวกันรางกายก็สามารถจัดการกับอนุมูลอิสระไดโดยสรางสารตานอนุมูลอิสระ
ออกมาในกระแสเลือด เพื่อจับกับอนุมูลอิสระไดถึง 99.9 % คงเหลือทําลายเซลลอยูเ พียง 0.1% แต
กระนั้นก็ทําใหเซลลเกิดการบาดเจ็บและยิ่งนานวันรอยแผลก็สะสมมากขึ้น เมื่อคนเราแกลงรางกาย
ก็จะสรางสารตานอนุมูลอิสระลดลงรางกายจะตองการสารตานอนุมูลอิสระมากขึน้ เพือ่ สงผลให
อายุยืน สุขภาพแข็งแรงตอตานโรคชรา โรคมะเร็ง เปนตน
สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญที่เราพบในแหลงอาหาร มีดังนี้
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.วิ ต ามิ น อี มี ใ นรํ า ละเอี ย ด ในพวกธั ญ พื ช ที ไ่ ม ขั ด ขาว ข า วโพด ถั ่ว แดง ถั ว่ เหลื อ ง
ผักกาดหอม เมล็ดทานตะวัน งา น้ํามันรํา น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันจากเมล็ดพืชตางๆ
4.ซีลิเนียม พบในอาหารทะเลเนื้อสัตวธัญพืชที่ไมขัดขาวนอกจากนีย้ ังมีสารที่พบในผัก
ผลไมที่มีคุณสมบัติในการตานสารอนุมูลอิสระซึ่งสามารถจับกับอนุมูลอิสระลดอันตรายไมใหเกิด
โรคมะเร็งได พบไดมากในตระกูลสม องุน และผลไมสดอื่นๆรวมทัง้ ผักผลไมตางๆ เชน กระเทียม
ผักตระกูลผักกาด
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ตัวอยาง
ประเภทและจํานวนของอาหารที่คนไทยควรกินใน 1 วัน
สําหรับเด็กอายุ 6 ปขึ้นไปถึงวัยผูใหญและผูสูงอายุโดยแบงตามการใหพลังงาน
พลังงาน (กิโลแคลอรี)
กลุมอาหาร หนวยครัวเรือน
1,600
2,000
2,400
ขาว – แปง 1 ทัพพี = 60 กรัม หรือ ครึ่งถวยตวง
8 ทัพพี
10 ทัพพี
12 ทัพพี
ผัก
1 ทัพพี = 40 กรัม หรือ ครึ่งถวยตวง
4 (6) ทัพพี 5 ทัพพี
6 ทัพพี
1 สวน = สมเขียวหวาน 1 ผล หรือ
3 (4) สวน 4 สวน
5 สวน
ผลไม
กลวยน้ําวา 1 ผล หรือ เงาะ 4 ผล
1 ชอนกินขาว = ปลาทูครึ่งตัว หรือ
6 ชอน
9 ชอน
12 ชอน
เนื้อสัตว
ไขครึ่งฟอง หรือไกครึ่งนอง
กินขาว
กินขาว
กินขาว
นม
1 แกว = 250 ซีซี
2 (1) แกว 1 แกว
1 แกว
น้ํามัน
น้ําตาล และ ชอนชา
ใชแตนอยเทาที่จําเปน
เกลือ
หมายเหตุ เลขใน ( ) คือปริมาณที่แนะนําสําหรับผูใหญ
1,600 กิโลแคลอรี
สําหรับ
เด็กอายุ 6-13 ป
หญิงวัยทํางานอายุ 25-60 ป
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
2,000 กิโลแคลอรี
สําหรับ
วัยรุน หญิง-ชาย อายุ 14-25 ป
วัยทํางานอายุ 25-60 ป
2,400 กิโลแคลอรี
สําหรับ
หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมากๆ เชน เกษตรกร
ผูใชแรงงาน นักกีฬา
สรุป
อาหารเป นปจจั ย ทีม่ ี ผลตอการเจริญเติบ โต และพัฒนาการของมนุษย การรับ ประทาน
อาหารควรยึดหลักโภชนาการ เพื่อใหไดพลังงานและสารอาหารทีพ่ อเพียง วัยรุน เปนวัยที่กําลัง
เจริญเติบโตจึงควรบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ
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เรื่องที่ 2 วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณคาของสารอาหาร
2.1 หลักการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพือ่ ใหไดอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ มีหลักการปรุง
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยคํานึงถึงหลัก 3 ส คือสงวนคุณคา สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย
สงวนคุณคา คือ การปรุงอาหารจะตองปรุงดวยวิธีการปรุง ประกอบเพือ่ สงวนคุณคาของ
อาหารใหมีประโยชนเต็มที่ เชน การลางใหสะอาดกอนหั่นผัก การเลือกใชเกลือเสริมไอโอดีน
สุกเสมอ คือ ตองใชความรอนในการปรุงอาหารใหสุกโดยเฉพาะอาหารประเภทเนือ้ สัตว
ทั้งนี้เพื่อตองการจะทําลายเชื้อโรคที่อาจปนเปอนมากับอาหาร การใชความรอนจะตองใชความรอน
ในระดับทีส่ ูง ในระยะเวลานานเพียงพอที่ความรอนจะกระจายเขาถึงทุกสวนของอาหาร ทําให
สามารถทําลายเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
สะอาดปลอดภัย คือ จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของอาหารกอนการปรุง
ประกอบวาอยูในสภาพทีส่ ะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เชน เนื้อหมูสด ตองไมมีเม็ดสาคู (ตัวออน
พยาธิตัวตืด) น้ําปลา จะตองมีเครื่องหมาย อย.รับรอง เปนตน และจะตองมีกรรมวีธีขัน้ ตอนการปรุง
ประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีผูปรุง ผูเสิรฟอาหารที่มีสุขวิทยาสวนบุคคล
ที่ดี รูจ ักวิธีการใชภาชนะอุปกรณและสารปรุงแตงรสอาหารที่ถูกตองเชน วีการสดปริมาณสารพิษ
กําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในผักสด การใชชอนชิมอาหารเฉพาะในการชิมอาหารระหวางการปรุงอาหาร
2.2 หลักการทําอาหารใหสะดวกและรวดเร็ว
อาหารทีป่ รุงเองนอกจากจะประหยัดแลวยังไดอาหารทีส่ ะอาด สด ใหม มีรสถูกปากและ
ลดความเสี่ยงจากการมีสารเคมีปนเปอ นแต เวลา มักจะเปนขอจํากัดในการลงมือทําอาหาร แมบาน
อาจมีวิธีการเตรียมอาหารพรอมปรุงในวันหยุด เก็บไวในตูเย็นแลวนํามาปรุงใหมไดโดยใชเวลา
นอยแตไดคุณคามากเริ่มจากอาหารประเภทเนื้อสัตว เชน หมู ไก กุง ปลา เมือ่ ซื้อมาจัดเตรียมตาม
ชนิดที่ตองการปรุงหรือหุงตมแลวทําใหสุก ดวยวิธีการตมหรือรวน แลวแบงออกเปนสวนๆตาม
ปริมาณที่จะใชแตละครั้ง แลวเก็บไวในตูเย็น ถาจะใชในวันรุง ขึ้น หรือเก็บไวในชองแชแข็งถาจะ
เก็บไวใชนาน เมื่อตองการใชก็นําออกมาประกอบอาหารไดทันที โดยไมตองเสียเวลา รอใหละลาย
เหมือนการเก็บดิบๆ ทั้งชิ้นใหญโดยไมหั่น การเตรียมลวงหนาวิธีนี้ นอกจากจะสะดวก รวดเร็วแลว
ยังคงรสชาติและคุณคาของอาหารอีกดวย
2.3 หลักการเก็บอาหารใหสะอาดปลอดภัย
การเก็บอาหารตามหลักการสุขาภิบาลอาหารมีวัตถุประสงคเพือ่ ยืดอายุของอาหารที่ใ ช
บริโภค โดยจะตองอยูใ นสภาพที่สะอาดปลอดภัยในการบริโภค หลักการในการเก็บอาหารให
คํานึงถึงหลัก 3 ส. คือสัดสวนเฉพาะ สิ่งแวดลอมเหมาะสม สะอาดปลอดภัย
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สัดสวนเฉพาะ คือ ตองเก็บอาหารใหเปนระเบียบ แยกเก็บตามประเภทอาหารโดยจัดให
เปนสัดสวนเฉพาะไมปะปนกัน มีฉลากซื้อหรือเครื่องหมายอาหารแสดงกํากับไว
สิ ง่ แวดล อ มเหมาะสม คื อ ต อ งเก็ บ อาหารโดยคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด สภาพสิ ง่ แวดล อ มให
เหมาะสมกับอาหารแตละประเภทโดยคํานึงถึงอุณหภูมิความชื้นเพื่อชวยทําใหอาหารสดสะอาดเก็บ
ไดนานไมเนาเสียงายสิง่ แวดลอมของอาหารจะจัดการใหอยูใ นสภาพทีจ่ ะปองกันการปนเปอ นได
เชน การเก็บอาหารกระปองในบริเวณที่มี อาหารหมุนเวียน สูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม. การเก็บนม
พาสเจอไรสไวในอุณหภูมิต่ํากวา 7 องศาเซลเซียส เปนตน
สะอาดปลอดภัย คือ ตองเก็บอาหารในภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย มี
การทําความสะอาดสถานที่เก็บอยางสม่ําเสมอไมเก็บสารเคมีที่เปนพิษอื่นๆเชน การใชถุงพลาสติก/
กลองพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารในการบรรจุอาหารที่เก็บไวในตูเย็น/ตูแชแข็ง เปนตน
2.4 อุณหภูมิเทาไหรจึงจะทําลายเชื้อโรคได
เชื้อจุลินทรียมีอยูทั่วไปตามสิ่งแวดลอมมนุษย สัตว อาหาร ภาชนะอุปกรณและสามารถจะ
ดํ า รงชี วิต อยู ไ ด ใ นช วงอุ ณ หภู มิ ต่ ํา กว า 0 องศาเซลเซี ย ส จนถึ ง 75 องศาเซลเซี ย ส โดยเฉพาะ
เชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารมักจะเปนเชื้อจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตไดดี
ที่อุณหภูมิหองประมาณ 25 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
ฉะนัน้ การทําลายเชือ้ จุลินทรียทีก่ อใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารจําเปนจะตองกําหนด
ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อจะไดแนใจวาเชื้อจุลินทรียถูกทํา ลายจนหมดสิ้นในขบวนการผลิต
อาหารทางอุ ตสาหกรรมการทํ า ลายเชือ้ โรคจํา เป น ตอ งอาศัย อุณ หภูมิ ทีเ่ หมาะสมควบคู ไ ปกั บ
ระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะมีประสิทธิภาพในการทําลายทีด่ ี คืออุณหภูมิที่สูงมากใชระยะเวลาสั้น
(121องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 นาที)และอุณหภูมิที่ต่าํ ใชระยะเวลานาน(63 องศาเซลเซียส เปนเวลา
30 นาที)ทั้งทีย่ ังมีปจจัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วของในการควบคุมไดแกปริมาณเชื้อจุลินทรียประเภทของอาหาร
คาความเปนกรด ดาง ความชื้น
สําหรับในการปรุงประกอบอาหารในครัวเรือนอุณหภูมิที่สามารถทําลายเชือ้ จุลินทรีย คือ
80 องศาเซลเซียส-100 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิน้าํ เดือด)เปนเวลานาน 15 นาทีสําหรับอุณหภูมิใน
ตูเย็น 5 องศาเซลเซีย ส-7องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรียสามารถดํารงชีวิตอยูไ ด และสามารถเพิ่ม
จํานวนไดอยางชาในขณะที่อุณหภูมิแซแข็งต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรียสามารถดํารงอยูได
แตไมเพิ่มจํานวนอุณหภูมิที่เชื้อจุลินทรียตายคือ-20องศาเซลเซียส และฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยใน
การบริโภคอาหารโดยเฉพาะอาหารเนื้อสัตวควรปรุงอาหารใหสุกเสมอโดยทั่วทุกสวนที่อุณหภูมิสูง
กวา 80 องศาเซลเซียส ขึ้นไปหรือสุกเสมอ สะอาด ปลอดภัย
2.5 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารสดประเภทเนื้อสัตว
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อาหารเนื้อสัตวสด เปนอาหารที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีปจจัยเอื้อตอการเนาเสียไดงาย คือมี
ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย สู ง มี ป ริ ม าณน้ าํ สู ง ความเป น กรดด า งเหมาะสมในการเจริ ญ เติ บ โตของ
เชื้อจุลินทรีย
การเก็ บ เนื ้อ สั ต ว ส ดที ่ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ คื อ ต อ งล า งทํ า ความสะอาดแล ว จึ ง หั ่น หรื อ แบ ง
เนื้อสัตวเปนชิ้นๆขนาดพอดีที่จะใชในการปรุงประกอบอาหารแตละครั้งแลวจึงเก็บในภาชนะที่
สะอาดแยกเปนสัดสวนเฉพาะสําหรับเนื้อสัตวสดที่ตองการใชใหหมด ภายใน 24 ชั่วโมงสามารถ
เก็บไวในอุณหภูมิตูเ ย็นระหวาง 5 องศาเซลเซียส -7 องศาเซลเซียสในขณะที่เนือ้ สัตวสดที่ตองการ
เก็บไวใชนาน (ไมเกิน7วัน)ตองเก็บไวในอุณหภูมิตูแ ชแข็ง อุณหภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้
เมือ่ จะนํามาใชจําเปนจะตองนํามาละลายในไมโครเวฟ แตถาละลายในน้าํ เย็นจะตองเปลีย่ นน้าํ ทุก
30 นาที เพือ่ ใหอาหารยังคงความเย็นอยูและน้ําที่ใชละลายไมเปนแหลงสะสมของเชื้อจุลินทรียที่
อาจจะปนเปอนมาทําใหมีโอกาสเพิ่มจํานวนไดมากขึ้นจนอาจจะเกิดเปนอันตรายได
สรุป อุณ หภูมิทีเ่ หมาะสมในการเก็บ อาหารเนื้อสัตวส ดคืออุณหภูมิตูเย็นต่ํา กวา 7 องศา
เซลเซียสในกรณีที่จะใชภายใน 24 ชั่วโมง และต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิแชแข็ง) ในกรณีที่
จะใชภายใน 7 วันซึ่งเปนอุณหภูมิทีเ่ ชื้อจุลินทรียยังคงดํารงชีวิตอยูไ ดแตมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา
จนถึงไมมีการเจริญเติบโตทําใหสามารถเก็บรักษาเนื้อสัตวใหสด ใหม สะอาด ปลอดภัย
2.6 ภาชนะบรรจุอาหารสําคัญอยางไร
ภาชนะบรรจุอาหารเปนปจจัยสําคัญที่เสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อโรค สารเคมีที่เปนพิษกับ
อาหารที่พรอมจะบริโภค ทัง้ นี้ สามารถจะกอใหเกิดการปนเปอนไดทุกขั้นตอน ตัง้ แตขัน้ ตอนการ
เก็บอาหารดิบ ขั้นตอนการเสิรฟใหกับผูบริโภค
ขั้นตอนการเก็บอาหารดิบถาภาชนะบรรจุทําดวยวัสดุทีเ่ ปนพิษหรือภาชนะที่ปนเปอ นเชื้อ
โรคก็จะทําใหอาหารที่บรรจุอยูปนเปอนไดโดยเฉพาะภาชนะบรรจุอาหารเนื้อสัตวสด เมือ่ ใชแลว
ตองลางทําความสะอาดใหถูกตองกอนจะนํามาบรรจุเนือ้ สัตวสดใหมเพราะอาจจะเปนแหลงสะสม
ของเชื้อจุลินทรียไดงายขั้นตอนการปรุงประกอบอาหารถาภาชนะอุปกรณที่ใชในการปรุง ประกอบ
อาหาร ถาภาชนะอุปกรณทีใ่ ชในการปรุงประกอบมีการปนเปอ นดวยสารเคมีทีเ่ ปนพิษ ก็สามารถ
ปนเปอ นอาหารที่ปรุงประกอบไดเชน ตะแกรงทาสีบรอนดเวลาปงปลา สีบรอนด และสารตะกัว่ ก็
อาจจะปนเปอนกับ เนื้อปลาได ใชภ าชนะพลาสติก ออนใสน้ําสมสายชูทํา ใหมีก ารปนเปอนสาร
พลาสติกออกมากับน้ําสมสายชูทําใหมีการปนเปอนสารพลาสติกออกมากับน้ําสมสายชูได
ขัน้ ตอนการเสิรฟอาหารพรอมบริโภคอาหารปรุงสําเร็จถาภาชนะทีใ่ ชลางไมสะอาดมีการ
ปนเป อนเชื ้อจุ ลิ นทรี ย ส ารเคมี ที ่เป นอันตรายก็จะปนเปอนอาหารจนอาจก อให เกิ ดอันตรายกั บ
ผูบริโภคได
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ฉะนั้นเพื่อใหไดภาชนะอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งสําคัญก็คือจะตองรูจักวิธีการเลือกใช
ภาชนะอุปกรณที่ถูกตองไมทําจากวัสดุที่เปนพิษและใชใหเหมาะสมกับประเภทของอาหารรวมทัง้
ตองรูจักวิธีการลางและการเก็บภาชนะอุปกรณใหถูกตอง

เรื่องที่ 3 ความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับการบริโภค

คานิยม (Value) หมายถึง ลักษณะดานสังคมซึ่งมีความเชือ่ ถือ (Beliefs) กันอยาง
กวางขวาง ซึ่งเปนแนวทางในการพิจารณาพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม โดยมีการยอมรับอยางแพรหลาย
จากสมาชิกของสังคม หรือหมายถึง ความเชือ่ ถือของสวนรวมซึ่งมีมานาน โดยมีจุดมุง หมายเพื่อ
การมี ชี วิ ตอยู รว มกั น เป นความรู สึ ก เกี่ย วกับ กิจ กรรม ความสั ม พัน ธกั น หรือ จุด มุง หมายซึ่ง มี
ความสําคัญตอลักษณะหรือความเปนอยูของชุมชน สิ่งที่คนกลุมหนึ่งหนึ่งวาอะไรก็ตามที่คนใน
สังคมสวนใหญชอบ ปรารถนาหรือตองการใหเปน
ในป จ จุ บั น เรามั ก จะให ยิ น ว า คนไทยมี ค า นิ ย มชอบใช ข องต า งประเทศ ชอบ
เลีย นแบบชาวตา งประเทศโดยรับ เอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามามาก โดยลืมคิดถึงความ
เสี ย หายที จ่ ะเกิ ดขึ ้น ซึ ง่ คํ า ว า “ค า นิ ย ม” ถือ ว า เปน ปจ จัย ภายนอกซึ่ง เปน ปจ จั ย ที ่มีอิ ท ธิ พ ลต อ
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลเปนสิ่งทีเ่ กิดขึ้นจากการเรียนรู หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เปนตัวกํากับหรือ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เปนตัวกํากับหรือ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลทีอ่ ยูใ นสังคมนั้น ๆ ซึง่ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจทาง
การตลาดขึ ้นอยู กั บ ความสอดคล อ งกั บ ค า นิย มเปน สํ า คัญ ดัง นั ้น ค า นิย มจึ ง เกี ่ย วข อ งกับ การ
ตอบสนองตอสิ่งกระตุนดวยวิธีที่มีมาตรฐาน ซึ่งบุคคลจะถูกกระตุนใหมีสวนรวมในพฤติกรรม
เพื่อใหบรรลุคานิยม และความเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาด ในขณะที่
แตละชัน้ ของสังคมจะมีลักษณะของคานิยมและพฤติกรรมในการบริโภคจะแตกตางกันออกไป
ตัวอยางคานิยมกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย มีดังนี้
1. กลุมคานิยมความร่ํารวย และนิยมใชของจากตางประเทศ
จุดเดนที่เปนนิสยั ของคนไทย
ชอบทําตัววาตัวเองเปนคนร่าํ รวยเนือ่ งมาจากการใชสินคา สินคาที่นิยมใชจะเปน
สินคาที่นําเขามาจากตางประเทศเทานั้น
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สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
เปนบุคคลที่ชอบใชของแพง ๆ ทําใหคนอื่นมองวาตัวเองเปนผูที่ร่าํ รวย ตองการ
ใหคนยกยองนับถือ เปนคนที่ตองมีเกียรติ ตองการเปนผูนําในการใชสินคา นิยมใชสินคาที่นําเขา
มาเทานั้น มองวาสินคาในประเทศเปนสินคาที่ไมมีคุณภาพ ไมมีมาตรฐาน เปนสินคาดอยคุณภาพ
จะรูสึกภูมิใจทุกครั้งเมือ่ ไดใชสินคาที่เปนสินคาจากตางประเทศ ชอบไปเที่ยวตางประเทศเพื่อไป
ซื้อสินคา บางครั้งซื้อมาแลวก็ไมไดใชประโยชนก็จะซื้อ หรือบางครั้งอาจจะไมมีเวลาไปเที่ยว
ตางประเทศก็ชอบฝากใหคนอื่นซื้อ มีความเปนตางชาติสูงมาก จะเปนบุคคลที่เนนการแตงกายดี
ตั้งแตศีรษะจรดเทา เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ สรางความนาเชือ่ ถือ นิยมใชบัตรเครดิตการด ชอบ
ความสะดวกสบายไมชอบการรอคอยนาน ๆ ชอบสังคมกับเพื่อนที่มีฐานะร่าํ รวย เทาเทียมกัน ไม
ชอบคบหาสมาคมกันคนที่ดอยกวาหรือจนกวา ทําอะไรคิดถึงตัวเองมากกวาคนอื่น บางครั้งอาจจะ
ประสบกับปญหาทางดานการเงินแตกลัววาคนอื่นจะรูถึงฐานะของตนเองตองยอมกูเ งินเพื่อพยุง
ฐานะของตนเองก็ยอมเพื่อรักษาภาพลักษณของตนเอง โดยไมตองการใหใครมามองวาตัวเองจน
ลําบากหรือต่ําตอยกวาคนอื่น
ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
ลักษณะแบบนี้ ควรจะปรับปรุงแกไขเพื่อสังคมจะไดดีขึน้ โดยเฉพาะคนรุนใหม
ไม ควรใหฟุง เฟอซึ่งจะเปนการสรา งคา นิย มที่ไ มดี และถือวา คา นิย มแบบนี้จะเปนอันตรายตอ
ประเทศชาติ อ ย า งมาก ซึ ง่ อาจก อ ให เกิด ความเสีย หาย เทา กับ วา ประเทศของเราไดตกไปเป น
เมือ งขึ ้นของต า งชาติ ซึ ่ง เป นการยากทีเ่ ราจะกู ป ระเทศชาติก ลับ คื นมาได ซึ ่ง ควรจะไดมี ก าร
ปรับปรุงแกไข
2. คานิยมสุขภาพดี
จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย
เปนบุคคลที่รักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว เพื่อที่จะไดมีชีวิตยืนยาว
สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมของบุคคลที่มีคานิยมสุขภาพดี มักจะเปนคนที่ดูแลตนเองเปนอยางดี มี
การออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ ชอบความสะอาด ไปพบแพทยเปนประจํา มีการพักผอนอยาง
เพีย งพอเลื อกรั บ ประทานอาหารที ม่ ีคุณคา มีป ระโยชนตอรา งกาย เพือ่ ทํา ใหสุขภาพแข็ง แรง
รวมทั้งดูแลคนในครอบครัวดวยตองการใหคนในครอบครัวปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ตองการมีชีวิต
ที่ยืนยาว มีรางกายที่แข็งแรงและสมบูรณ ชอบพักผอนอยูกับบาน และทานอาหารในบานเพราะ
เนนความสะอาด ชอบดูหนังฟงเพลงอยูในบาน
สินคาที่นิยมบริโภค ไดแก

81
1. อาหารมังสวิรัติ
2. อาหารเสริม
3. นมที่มีแคลเซียม เพื่อเสริมสรางกระดูก
4. นมพรองมันเนย, โยเกิรต
5. วิตามินตางๆ เชน วิตามินซี, วิตามินบี ฯลฯ
6. ผักปลอดสารพิษ
7. ดื่มน้ําผลไม
8. ดื่มน้ําแร
9. โสมเกาหลี, เห็ดหลินจือ
10. ไกตุนยาจีน, ไกดํา
11. ยารักษาโรค (จากแพทยสั่ง)

ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
เปนคานิยมทีด่ ีนาจะมีการสนับสนุนเพราะจะทําใหคนมีสุขภาพดีขึ้น เพื่อชีวิต
ความ
เปนอยูในครอบครัวดีขึ้น และทําใหครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
บุคคลที่มีคานิยมแบบนี้
เปนบุคคลที่มีฐานะในระดับ B ขึ้นไป และเปนผูดูแลเอาใจใสตอสุขภาพ
กลุ ม เป า หมาย เป น กลุ ม วัย กลางคนที ่เน น ดูแ ลสุ ข ภาพใหแ ข็ ง แรงปลอดจาก
โรคภัย ไขเจ็บ
3. คานิยมรักความสนุก
จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย
เปนบุคคลที่รักความสนุก มีความรืน่ เริงอยูต ลอดเวลา ชอบ ENTERTAIN ชอบ
สังสรรคไมวาจะเปนเทศกาลใดก็ตาม
สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
ลักษณะของพฤติกรรมบุคคลจะเปนบุคคลทีร่ ักสนุก ชอบความรื่นเริง มีความ
สังสรรคในหมูญ
 าติพีน่ อง เพื่อนฝูงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการจัดปารตี้ทุกสิน้ เดือน หรือเปน
เทศกาลตางๆ เชน วันขึ้นปใหม, วันตรุษจีน, วันสงกรานต ฯลฯ ทุกเทศกาลก็จะมีความสนุกสนาน
ตลอดเวลา
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สินคาที่นิยมบริโภค ไดแก
1. รับประทานอาหารทุกชนิด เชน อาหารกับแกลม อาจทําทานเอง หรือไป
ทานนอกบาน
2. เครื่องดื่มทุกชนิด เชน น้ําอัดลม
3. ผลไมตาง ๆ (ผลไมไทยและผลไมนําเขา)
4. ขนมคบเคี้ยวตาง ๆ
5. ดื่มสุรา (ผลิตในประเทศไทยและนําเขาจากตางประเทศ)
6. ชอบรองเพลง KARAOKE (อาจจะรองเพลงอยูในบาน หรือตาม
สถานเริงรมยตาง ๆ)
7. ชอบดูภาพยนตร
8. ชอบไปรับประทานอาหาร และฟงเพลงตามโรงแรม, หองอาหารตาง ๆ
และตามคาเฟ
9. ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ในตางจังหวัด เชน ไปน้ําตก, ภูเขา และทะเล

ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
บุคคลที่มีคานิยมแบบนี้อยางนอยก็นาจะสนับสนุน เพราะทําใหเกิดสภาพคลอง
ทาง
การเงินทําใหเงินทองไมไหลออกนอกประเทศ มีการใชจายภายในประเทศ ซึง่ เปนการกระจาย
รายไดไปยังสถานทองเที่ยวตางๆ ภายในประเทศไดเปนอยางดี ทําใหมีการจับจายใชสอยและเปน
การสรางรายไดใหกับชุมชนตางๆ และแหลงทองเที่ยวตางๆ ทําใหคนมีอาชีพมากขึ้นซึง่ จะทําให
เกิดการหมุนเวียนทางดานการเงินอาจสงผลใหภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น
4. คานิยมบริโภคนิยม
จุดเดนที่เปนนิสัยของคนไทย
เปนบุคคลที่มีนิสัยชอบบริโภคเปนหลัก ซึ่งไมไดคํานึงถึงคุณภาพ
สวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค
ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคชอบรับประทานอาหารนอกบาน พยายามสรรหา
รานอาหารที่อรอยๆ ไมวาจะอยูใกลหรือไกล ถาขึ้นชื่อในระดับ เชลลชวนชิม, แมชอยนางรํา
และไม ล องไม รู  ซึ ่ง มี ใ บรั บ ประกั น ชอบทีจ่ ะไปทดลองชิ ม ดู ว า อร อ ยสมชื ่อหรื อ เปล า ชอบ
รานอาหารที่มีลักษณะสะอาด มีความสะดวกสบาย มีทีจ่ อดรถสะดวก บางครัง้ บริโภคมากจนเกิน
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ความจําเปนและมีผลตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดงาย เชน โรคไขมันอุดตัน โรคเบาหวาน
ความดัน อาหารไมยอยอาหารเปนพิษ ฯลฯ
สินคาที่นิยมบริโภค ไดแก
1. อาหารทุกชนิด เชน รานอาหารดังๆ
2. อาหาร fast food เชน KFC, McDonald
3. รานอาหารญี่ปุน เชน Oishi, ฟูจิ
4. รานไอศกรีม เชน Swensens
5. ขนมขบเคี้ยวตางๆ
6. เครื่องดื่มทุกชนิด
7. สุรายี่หอตางๆ
ผลกระทบกับคานิยมแบบนี้
บุคคลทีม่ ีคานิยมแบบนี้ อาจจะปน ทอนสุขภาพได เพราะไมไดระมัดระวังใน
เรือ่ ง
ของการรับประทานอาหาร ควรจะมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตที่ยืน
ยาวได ผูท ีม่ ีคานิยมบริโภคแบบนี้ ถาเปนผูส ูงอายุจะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน มักจะพบ
กับโรคภัยไขเจ็บตางๆ และมักจะมีอายุสั้น

เรื่องที่ 4 ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถกู หลัก โภชนาการ

ปจจุบันการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมือง เปนไปอยางเรงรีบ ทําใหการ
บริโภคอาหาร ก็เนนอาหารตามทีร่ ับประทานไดสะดวกรวดเร็ว เชน อาหารฟาสตฟูดส (Fast Food)
ทําใหเกิดปญหาโรคอวน และโรคอืน่ ๆอีกมาก ดังนัน้ จึงควรทําความเขาใจถึงองคประกอบสําคัญ
ดังนี้
1) อาหาร (Food) หมายถึงสิ่งที่เรากินไดและมีประโยชนตอรางกาย สิง่ ที่กินไดแตไมเปน
ประโยชนหรือใหโทษแกรางกาย อาทิ สุรา เห็ดเมา เราก็ไมเรียกสิ่งนั้นวาเปนอาหาร
2) โภชนาการ (Nutrition) มีความหมายกวางมากกวาอาหาร โภชนาการ หมายถึง เรื่อง
ตางๆที่วาดวยอาหาร อาทิ การจัดแบงประเภทสารอาหาร ประโยชนของอาหาร การยอยอาหาร โรค
ขาดสารอาหาร เปนตน โภชนาการเปนวิชาสาขาหนึง่ ซึ่งมีลักษณะเปนวิทยาศาสตรประยุกต ที่
กลาวถึงการเปลี ย่ นแปลงตา งๆของอาหารทีเ่ รารับ ประทานเขาไปเพือ่ ใชประโยชนใ นดา นการ
เจริญเติบโตและซอมแซมสวนตางๆของรางกาย
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3) สารอาหาร ( Nutrient) หมายถึง สารเคมีที่เปนสวนประกอบสําคัญในอาหาร สารเคมี
เหลานี้มีความสําคัญและจําเปนตอรางกาย อาทิ เปนตัวทําใหเกิดพลังงานและความอบอุนตอรางกาย
ชวยในการเจริญเติบโต ชวยซอมแซมสวนทีส่ ึกหรอทําใหรางกายทํางานไดตามปกติ เมือ่ นําอาหาร
มาวิ เ คราะห จ ะพบว า มี ส ารประกอบอยู ม ากมายหลายชนิ ด ถ า แยกโดยอาศั ย หลั ก คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการจะแบงออกเปน 6 ประเภท ไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา
4) พลังงานและแคลอรี่
ไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน ใหประโยชนแกรางกายหลายอยางที่สําคัญคือ การใช
พลังงานแกรางกาย พลังงานในที่นี้หมายถึงพลังงานที่รางกายจําเปนตองมี ตองใชและสะสมไว เพื่อ
ใชในการทํางานของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกรางกาย
นักวิทยาศาสตรวัดปริมาณของพลังงานหรือกําลังงานทีไ่ ดจากอาหารเปนหนวยความรอน
เรียกวาแคลอรี่ โดยกําหนดวา 1 แคลอรี่ เทากับปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึน้
1 องศาเซลเซียส แตในทางโภชนาการพลังงานที่ไดรับจากการอาหารทีก่ ินเขาไป 1 แคลอรี่ (ใหญ)
เทากับปริมาณ ความรอน ที่ทําใหน้ํา 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส
5) อาหารหลัก 5 หมู อาหารเปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการเจริญเติบโต การบํารุงเลี้ยงสวน
ตางๆของรางกาย มักพบวาบางคนเลือกที่จะกินและไมกินอาหารอยางหนึ่งอยางใด ซึง่ เปนการ
กระทําที่ไมถูกตอง หากไมกินอาหารตามความตองการของรางกาย การกิน อาหารตองคํานึงถึง
คุณคาของสารอาหารมากกวา ความชอบหรือไมชอบ การเลือกกินหรือไมกินอาหารเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ดังนี้
ความคุนเคย เราจะเลือกอาหารที่เราคุนเคยหรือกินอยูเปนประจํา และจะไมเลือกกินอะไรที่
ไมคุนเคยดังนั้นจึงมีอาหารอีกหลายอยางที่เรายังไมเคยกิน ซึ่งอาจจะอรอยถูกปากก็ได
รสชาติ หรือความ “อรอย” เปนเหตุผลทีค่ นเราเลือกอาหาร ความอรอยของแตละคนจะไม
เหมือนกัน อาหารอยางหนึ่งบางคนจะบอกวาอรอยแตบางคนจะเฉยๆ หรือไมอรอย
ลักษณะเฉพาะของเนือ้ อาหาร อาทิ บางคนชอบอาหารกรอบ อาหารนุม บางคนชอบเคีย้ ว
อาหารพวกเนื้อที่เหนียวๆ เปนตน
ทัศนะคติ ของคนไทยครอบครัวหรือเพื่อนจะมีอิทธิพลตอความชอบไมชอบอาหารของ
ทาน อาทิในครอบครัวที่พอไมกินตนหอมหรือผักชีเลย ไปกินอาหารที่ไหนก็จะเขี่ยตนหอมผักชี
ออกจากจานทุกครั้ง ลูกๆก็จะเลียนแบบกลายเปนไมชอบไปดวย
ดังนั้นเพื่อสุขภาพเราจึง ควรลองกินอาหารที่ไมเคยกินทีล ะอยา งสองอยา งโดยคํานึงถึง
ประโยชนของมันมากกวา เมือ่ ไดลองกินแลวอาจะพบวาจริงๆ แลวมันก็อรอยไมแพอาหารจาน
โปรด และไมเกิดปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการดวย
ปญหาจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการไดแก
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- ภาวะทุพโภชนาการ
- ภาวะโภชนาการเกิน (โรคอวน)
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะทีร่ างกายไดรับสารอาหารผิดเบีย่ งเบนไปจากปกติ อาจ
เกิดจากไดรับสารอาหารนอยกวาปกติหรือเหตุ ทุติยภูมิ คือเหตุเนือ่ งจากความบกพรองตางจากการ
กินการยอยการดูดซึมในระยะ 2-3 ปแรกของชีวิต จะมีผลกระทบตอระดับสติปญญา และการเรียน
ภายหลัง เนื่องจากเปนระยะทีม่ ีการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ซึง่ ระยะเวลาทีว่ ิกฤติตอพัฒนาการ
ทางรางกายของวัยเด็กมากที่สุดนั้นตรงกับชวง 3 เดือนหลังการตัง้ ครรภจนถึงอายุ 18-24 เดือนหลัง
คลอด เปนระยะที ม่ ีก ารปลอกหุ ม เส นประสาทของระบบประสาท และมีการแบง ตัวของเซลล
ประสาทมากที่สุด เมื่ออายุ 3 ป มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต ถึงรอยละ 80 สําหรับผลกระทบทาง
รางกายภายนอกที่มองเห็นไดคือเด็กมีรูปรางเตี้ย เล็ก ซุบผอม ผิวหนังเหี่ยวยนเนื่องจากไขมันชั้น
ผิวหนัง นอกจากนี้ออวัยสะภายในตางๆ ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน
1. หัวใจ จะพบวา กลามเนือ้ หัวใจไมแนนหนา และการบีบตัวไมดี
2. ตับ จะพบไขมันแทรกอยูในตับ เซลลเนื้อตับมีลักษณะบางและบวมเปนน้าํ สาเหตุให
ทํางานไดไมดี
3. ไต พบวาเซลลทั่วไปมีลักษณะบวมน้ําและติดสีจาง
4. กลามเนื้อ พบวาสวนประกอบในเซลลลดลง มีน้ําเขาแทนที่
นอกจากการขาดสารอาหารแลวการไดรับอาหารเกิน ในรายทีอ่ วนฉุก็ถือเปนภาวะทุพโภชนาการ
เปนการได รับอาหารมากเกิ นความต องการ พลัง งานทีม่ ีม ากนัน้ ไมไ ดใ ชไ ป พลัง งานสวนเกิน
เหลานั้นก็จะแปลงไปเปนคลอเรสเตอรรอลเกาะจับแนนอยูตามสวนตางๆของรางกาย และอาจ
ลุกลามเขาสูเสนเลือด ผลที่ตามมาก็คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคตางๆ
การประเมินสภาวะโภชนาการ
1. ประวัติ ที่นําเด็กมาจากโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุชักนําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร
2.
การตรวจรางกาย เพือ่ หารองรอยการผิดปกติซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหารและวิตตามิน
การตรวจรางกาย เพือ่ ประเมินสภาวะโภชนาการของเด็กแบงไดเปน 2 ตอน คือ การตรวจรางกาย
ทั่วไป กับการตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย
การตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย จะเปนแนวทางชวยประเมินสภาวะของเด็ก และ
เปนแนวทางวินิจฉัยการขาดสารอาหารและวิตามิน
การตรวจโดยการวัดความเจริญทางรางกาย เปนการวัดขนาดทางรางกายคือ สวนสูง
และน้ําหนัก เพื่อบอกถึงโภชนาการของเด็ก
ภาวะโภชนาการเกิน
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เมื่อคนเราบริโภคอาหารชนิดใด ชนิดหนึ่ง เกินความตองการของรางกาย จะทําใหเกิดภาวะ
โภชนาการเกินจนเกิดโรคได และโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน เปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิต
เปนจํานวนไมนอย และเปนตนเหตุของการเจ็บปวยที่ตองเสียคาใชจายในการรักษายาวนานเชน
โรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนโรคอวน เปนตน
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease)
โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนสาเหตุการตายทีส่ ําคัญในลําดับตนๆ ของประชาชนไทยมา
โดยตลอด โรคดังกลาวเปนการเปลีย่ นแปลงทางอายุรศาสตรทีเ่ กีย่ วของกับหัวใจและหลอดเลือด
ซึง่ จะหมายรวมถึงโรคตางๆ และภาวะอาการของโรค เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronany heart
disease) ภาวะหลอดเลือดหัวใจแข็ง (Arterioselerosis) และอาการความดันเลือดสูง (Hypertension)
เปนตน โรคทีส่ ําคัญในกลุมนี้คือ โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งจัดวาเปน
โรคที่เปนสาเหตุของการปวย และการตายที่สูงของประชาชนชาวไทยในปจจุบัน
โรคเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง ตีบ ตัน ขาด
ความ ยืดหยุน หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน หรือเกิดจากลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจ จนทําให
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือทําใหกลามเนื้อหัวใจตาย โรคนี้เปนสาเหตุสําคัญของอัตราการปวย
การตาย ของคนไทยในปจจุบัน และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
สาเหตุ
1. กรรมพันธุ ผูที่พอแม ปูยา ตายาย ปวยเปนโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีความเสี่ยงมากกวา
ไขมันในหลอดเลือด ถาสูงกวาปกติจะทําใหหลอดเลือดแข็ง เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. ความดันเลือดสูง
3. เบาหวาน ผูที่เปนเบาหวานมักจะเปนโรคหลอดเลือดหัวใจดวย
4. ความอวน ความอวนกับโรคหลอดเลือดหัวใจ มักจะเกิดขึ้นดวยกันเสมอ โดยเฉพาะ
คนอวนทีพ่ งุ มักจะมีไขมันในเลือดสูงจนเปนโรคหลอดเลือดหัวใจดวย
5. ออกกําลังกายนอยหรือขาดการออกกําลังกาย การไหลเวียนเลือดไมคลองพอ การเผา
ผลาญพลังงานนอย ทําใหสะสมไขมันจนกลายเปนโรค
6. ความเครียด และความกดดันในชีวิต อาจสงผลทําใหเปนโรคนี้ได
7. การสูบบุหรี่ สารนิโคตินและทารจากควันบุหรี่มีผลตอการเกิดโรคนี้
นอกจากสาเหตุที่สําคัญดังกลาว ซึง่ จัดวาเปนปจจัยทีส่ ามารถเปลี่ยนแปลงได อาจมีปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ
ที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ เปนตน จากการศึกษาพบวา
เพศชายเสี่ยงตอการเกิดโรคนีม้ ากกวาเพศหญิง ยกเวนผูห ญิงในวัยหมดประจําเดือนเนือ่ งจากมี
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ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนลดลง มีไขมันในเลือดสูง สําหรับอายุพบวามีอัตราการเกิดโรคนีส้ ูงมาก
ในผูสูงอายุ และเชื้อชาติพบวาในคนผิวดํามีอัตราการเกิดโรคนี้มากกวาคนผิวขาว
อาการ
1. เจ็บหนาอกเปนๆ หายๆ หรือเจ็บเมื่อเครียด หรือเหนื่อย ซึ่งเปนลักษณะอาการเริ่มแรก
2. เจ็บหนาอกเหมือนมีอะไรไปบีบรัด เจ็บลึกๆ ใตกระดูกดานซายราวไปถึงขากรรไกร
และแขนซายถึงนิ้วมือซาย เจ็บนานประมาณ 15-20 นาที ผูป วยอาจมีเหงือ่ ออกมาก คลื่นไสหายใจ
ลําบาก รูสึกแนนๆ คลายมีเสมหะติดคอ บางครั้งมีอาการคัดจมูกคลายเปนหวัด เมื่อเปนมากจะมี
อาการหนามืดคลายจะเปนลม และอาจถึงขัน้ เปนลมได บางครัง้ พอเหนื่อยก็จะรูส ึกงวงนอนและ
เผลอหลับไดงาย
3. ผูปวยมีอาการหัวใจสั่น หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ
4. ในกรณีที่รุนแรง อาการเจ็บหนาอกจะรุนแรงมาก มักจะเกิดจากการทีม่ ีลิม่ เลือดไปอุด
ตันบริเวณหลอดเลือดที่ตีบ ทําใหเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย ผูปวยอาจมีอาการหัวใจวาย ช็อก หัวใจ
หยุดเตน ทําใหเสียชีวิตอยางกะทันหันได
การปองกัน
1. หากพบวาบุคคลในครอบครัวมีประวัติเปนโรคนี้ ควรเพิ่มความระมัดและหลีกเลี่ยง
จากปจจัยเสี่ยง เพราะอาจกระตุนการเกิดโรค
2. ลดอาหารที่ทําจากน้ํามันสัตว กะทิจากมะพราว น้ํามันปาลม และไขแดง
3. ไมควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด
4. ลดอาหารจําพวกแปง คารโบไฮเดรต รับประทานอาหารพวกผัก ผลไมมากๆ
5. งดอาหารไขมันจากสัตวและอาหารหวานจัด
6. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
7. พักผอนใหเพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง และหาวิธีผอนคลายความเครียด
8. หลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหรี่

โรคอวน (Obesity)
โรคอวนเปนสภาวะทีร่ างกายมีไขมันสะสมตามสวนตางๆ ของรางกายมากเกินกวาเกณฑ
ปกติ ซึ่งตามหลัก สากลกําหนดวา ผูช ายไมค วรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา 12-15% ของ
น้ําหนักตัว ผูห ญิงไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา 18-20% ของน้ําหนักตัว ซึ่งการตรวจนี้
หากจะใหไดผลแนนอนควรไดรับการตรวจจากหองปฏิบัติการ แตนักเรียนอาจประเมินวาเปนโรค
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อวนหรือไมดวยวิธีงายๆ ดวยวิธีตรวจสอบกับตารางน้ําหนักและสวนสูงของกรมอนามัย ดังตารางที่
เรียนมาแลว
สําหรับในผูใ หญอาจประเมินไดจาก การหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไดจาก
สูตรดังนี้

_
BMI

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
สวนสูง2 (เมตร)

คาที่ไดอยูระหวาง 18.5-24.9 ถือวาอยูในเกณฑปกติ ไมอวนหรือผอมเกินไป
สาเหตุ
1. กรรมพันธุ
2. การรับประทานอาหารเกินความตองการของรางกาย และมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ไมดี เชน กินจุบจิบ
3. ขาดการออกกําลังกาย
4. สภาวะทางจิ ตและอารมณ เชน บางคนเมือ่ เกิดความเครีย ดก็จะหันไปรับ ประทาน
อาหารมากจนเกินไป
5. ผลขางเคียงจากการไดรับฮอรโมนและการรับประทานยาบางชนิด เชน ยาคุมกําเนิด
ฮอรโมนสเตียรอยด เปนตน
อาการ
มีไขมันสะสมอยูใ นรางกายจํานวนมาก ทําใหมีรูปรางเปลี่ยนแปลงโดยการขยายขนาดขึ้น
และมีน้ําหนักตัวมากขึ้น
การปองกัน
1. กรรมพั น ธุ  หากพบว า มี ป ระวั ติ ข องบุ ค คลในครอบครั ว เป น โรคอ ว น ควรต อ งเพิ ่ม ความ
ระมัดระวัง โดยมีพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรคอวนอยางเหมาะสม
2. รับประทานอาหารแตพอสมควรโดยเลือกรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน หลีกเลีย่ งอาหารรส
หวานและอาหารที่มีไขมันสูง รับประทานผักและผลไมมากๆ และหลากหลาย
3. ออกกําลังกายสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที
4. หาวิธีการควบคุมและจัดการความเครียดอยางเหมาะสม พักผอนใหเพียงพอ
5. การใช ยาบางชนิ ดทีอ่ าจมี ผลข างเคี ย ง ควรปรึก ษาแพทย และใชย าตามทีแ่ พทยแนะนํา อยา ง
เครงครัด
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การดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกตอง “ไมตามใจปากและไมตามใจอยาก” โรค
อวนก็อาจไมมาเยือน การลดความอวนก็ไมจําเปน
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บทที่ 5
โรคระบาด

สาระสําคัญ

การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่แพร
ระบาดและเปนปญหาตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะชวยใหรูวิธีปองกันตนเองและครอบครัว และรวมมือ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปสูบุคคลอื่น อันจะเปนแนวทางสาธารณสุขของประเทศได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เพื่อใหผูเรียนสามารถ

บอกความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชือ้ โรคได
2. อธิบายสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคติดตอที่แพรระบาดและเปนปญหา
1.

สาธารณสุขได

ขอบขายเนื้อหา

เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 1

ความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชือ้ โรค
โรคทีเ่ ปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ

ความหมาย ความสําคัญ และการแพรกระจายของเชือ้ โรค

ความหมายและความสําคัญ
โรคติดตอจัดเปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ําคัญของประเทศ เมื่อเกิดการระบาดจะนํามาซึง่ ความสูญเสีย
สุขภาพ ชีวิต และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เพราะขณะเจ็บปวยบุคคลนัน้ ไมสามารถเรียน

91
หรือทํางานไดตามปกติ ซึ่งจะทําใหเสียการเรียนและรายไดตามที่เคยไดรับ นอกจากนี้ ในขณะเจ็บปวยก็จะเปน
ภาระของบุ ค คลใกล ชิ ด หรื อคนในครอบครั ว ในการดู แลผู ป ว ย รวมทั ้ง เสี ย เงิ น ในการรั ก ษาพยาบาล ซึ ่ง ใน
ระดับชาติ ประเทศชาติตองเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผูปวย คาเวชภัณฑ คาบุคลากร รวมถึงตองสราง
อาคารสถานที่ในการดูแลผูป วย ซึ่งเปนการสูญเสียทรัพยากรที่จะสามารถนําไปใชพัฒนาประเทศดานอืน่ ๆ ได
โรคติดตอสวนใหญสามารถปองกันได หากทุกคนเห็นความสําคัญ ตระหนักถึงอันตรายของโรคและมีสวนรวม
ในการปองกันแกไขปญหาโรคติดตอที่เกิดขึ้น
1.1 ความหมายของโรคติดตอ
โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคแลวสามารถติดตอจากคนไปสูบุคคลอื่นได หรืออาจ
ติดตอระหวางคนสูคน หรือสัตวสูค นได หรือติดตอระหวางสัตวดวยกันเองได โดยมีพาหะ เชน คน สัตว หรือมี
ตัวกลางนําเชื้อโรค เปนตน
โรคระบาดเปนโรคติดตอที่แพรกระจายไปยังคนอื่น ๆ ไดรวดเร็ว บางโรคตองใชเวลาในการ
รักษาเปนเวลายาวนานและใชวิธีรักษาที่ซับซอน สิน้ เปลือ้ งคาใชจายในการรักษาเปนจํานวนมาก โดยโรคทีเ่ ปน
สาเหตุ ข องการเจ็ บ ป ว ยและเสี ย ชี วิ ต ที ่นั บ ว า สํ า คั ญ ได แ ก ไข ม าลาเรี ย โรคไข ห วั ด นก โรคซาร ส โรค
อหิวาตกโรค และโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ลักษณะของโรคติดตอ
1. เชื้อโรคสามารถแพรกระจายไปยังบุคคลอื่นไดอยางรวดเร็ว
2. การแพร ก ระจายของโรคมั ก เกิ ด จากพฤติ ก รรมของบุ ค คลหรื อ ป ญ หาสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดลอม
3. มีอัตราการเจ็บปวยคอนขางสูงและโอกาสที่จะเกิดโรคเปนไดทุกเพศทุกวัย
โรคติดตอที่ควรทราบและตองแจงความ
โรคติดตอที่ควรทราบมี 14 โรค ไดแก ไขทรพิษ กาฬโรค ไขเหลือง โรคอหิวาตกโรค โรคบาด
ทะยัดในเด็กเกิดใหม โรคคอตีบ โรคโปลิโอ โรคพิษสุนัขบา โรคไขสมองอักเสบ ไขรากสาดใหญ โรคแอนแทรกซ
โรคทริคิโนซีส โรคไขกาฬหลังแอน โรคคุดทะราดระยะติดตอ

1.2 ชนิดของเชือ้ โรค
เชื้อโรคที่ติดตอไดแบงออกเปน 5 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย รา ปรสิต
แบคทีเรีย จัดอยูในจําพวกพืชเซลลเดียว มีขนาดเล็กมากตองใชกลองจุลทรรศนขยายจึงจะ
มองเห็นได สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะแวดลอมแทบทุกอยาง
ไวรัส ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ตองดูดวยกลองจุลทรรศนชนิดพิเศษ เชื้อไวรัสจะมีอยู
ทั่วไปในอากาศโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีหลายโรค เชน ไขหวัด หัด ไขทรพิษ คางทูม ไขเลือดออก อีสุกอีใส เปนตน
ริกเกตเซีย มีขนาดเล็กกวาแบคทีเรีย สามารถมองเห็นดวยกลองจุลทรรศนมักอาศัย อยู
รวมกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เชน เห็บ หมัด เหา พยาธิไสเดือน เปนตน โรคทีเกิดจากเชื้อโรคชนิดนี้ไดแก
ไข
รากสาดใหญ
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รา เปนเชือ้ โรคทีจ่ ดั อยูใ นจําพวกพืช สามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน เชน ยีสต สามารถ
นํามาใชในการทําขนมปง แตสวนใหญทําใหเกิดโรคผิวหนังตาง ๆ เชน กลาก เกลื้อน น้ํากัดเทา
ปรสิต จัดอยูใ นจําพวกสัตว มีขนาดใหญกวาชนิดอื่น ๆ มีท้ังพวกเซลลเดียวและพวกหลายเซลล
เชน เชือ้ บิด พยาธิใบไม พยาธิปากขอ พยาธิตวั ตืด
1.3 การแพรกระจายของเชื้อโรค มี 2 ลักษณะคือ
1. การสัมผัสโดยตรง หมายถึง การแพรจากแหลงหนึง่ ไปยังแหลงหนึง่ โดยไมมีพาหะเปน
ตัวนํา สัมผัสโดยตรงจากผูปวย หรือน้ําลาย น้ําเหลือง หนอง เลือด เชื้อโรคเขาสูรางกายแลวทําใหเกิดโรคได
2. การสัมผัสทางออม หมายถึง การแพรโดยมีพาหะเปนตัวนํา เชน หากเชื้อโรคปะปนอยู
ในน้ํา อาหาร เมื่อเรารับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือยุงกัด เชื้อโรคก็จะเขาสูรางกายได
การเขาสูรางกายของเชื้อโรค
การเขาสูรางกายของเชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายได 6 ทางดวยกัน คือ
1. ระบบทางเดินหายใจ เมื่อเราหายใจเอาเชื้อโรคที่ลอยอยูในอากาศเขาสูร างกายทําใหเกิด
โรคได เชน ปอดบวม ไขหวัด ไขหวัดใหญ วัณโรค เปนตน เมื่อไอหรือจามควรปดปาก ปดจมูก นอกจากนี้การ
บวนน้ําลายหรือเสมหะสามารถทําใหเชื้อโรคแพรกระจายเขาสูรางกายได
2. ระบบทางเดินอาหาร เชื้อโรคบางชนิดอาศัยอยูในน้ําและอาหาร เมื่อเรารับประทานน้ํา
หรืออาหารที่มีเชื้อโรคเขาไปเชื้อโรคจะปนเปอนเขาสูรางกายทําใหเกิดโรคติดตอได เชน อหิวาตกโรค บิด
อุจจาระรวง
ผิวหนัง เชื้อโรคบางชนิดสามารถเขาสูรางกายโดยผานผิวหนังไดโดยวิธีการตาง ๆ เชน
1) จากการรับเลือดหรือฉีดยา เชน โรคเอดส โรคตับอักเสบชนิดบี
2) โดยการสัมผัส เชน โรคกลาก โรคเกลื้อน
3) ถูกสัตวหรือแมลงกัด เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย
4) เขาทางรอยขีดขวนหรือบาดแผล เชน บาดทะยัก
5) โดยการไชทะลุผา นทางผิวหนัง เชน พยาธิปากขอ
4. ทางเพศสัมพันธ ติดตอโดยการรวมประเวณีกับผูปวยทํ าใหติด โรคได เชน โรคเอดส

3.

กามโรค

5.

ซิฟลิส หัดเยอรมัน

ทางสายสะดือ โรคทีต่ ิดตอไดทางสายสะดือโดยติดตอจากมารดาสูล ูกที่อยูในครรภ คือ

ทางเยือ่ บุตา ง ๆ เชื้อโรคบางชนิดสามารถเขาสูทางเยื่อบุตาง ๆ ได เชน เยื่อบุปาก เยื่อบุตา
ทําใหเกิดโรคเชื้อราในชองปาก โรคตาแดง
6.
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เรื่องที่ 2

โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ

ปจจุบันมีโรคติดตอที่แพรระบาดจากคนสูคน และจากสัตวสูคน ซึ่งทําใหเกิดการเจ็บปวยและ
เสียชีวิตแกประชาชนจํานวนมาก โดยมีการแพรกระจายเชื้อโรคอยางรวดเร็ว จากชุมชนไปสูเมือง และจากเมือง
แพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ เนือ่ งจากการเดินทางติดตอระหวางกันสามารถทําไดงายและสะดวกรวดเร็ว ทํา
ใหการแพรกระจายโรคเปนไปอยางรวดเร็วดวยเชนกัน โรคระบาดซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศ
ในปจจุบันไดแก โรคซารส โรคไขหวัดนก โรคมาลาเรีย
โรคอหิวาตกโรค โรคชิคุนกุนยา โรคไขหวัด
ใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เปนตน
โรคซารส

โรคซารส เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) และ
เริ่มแพรระบาดไปทั่วโลกในตนป พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) องคการอนามัยโลก (WHO) ไดรับรายงานเกี่ยวกับผูที่
สงสัยวาจะปวยเปนโรคซารสมากกวา 2500 ราย จากเกือบ 20 ประเทศทัว่ โลก โดยผูป วย สวนใหญเปนผูท ีเ่ คย
เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคในชวง 10 วัน กอนเริม่ แสดงอาการ และเปนผูท ี่อยูใ กลชิดกับผูทีส่ งสัย
วาจะปวยเปนโรคซารส จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานทั่วโลกในเดือนเมษายน ป 2546 มีมากกวา 100 ราย
เชื้อไวรัสซารส หองปฏิบัติการขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดตรวจพบเชื้อไวรัสชนิด
ใหมในผูป วยโรคซารส เรียกวา เชือ้ โคโรนาไวรัส เชื้อไวรัสซารสมีการกลายพันธุไดเร็ว ปจจุบันพบวา มีอยาง
นอย 19 สายพันธุ เชื้อที่กลายพันธุอาจมีการกออันตรายรุนแรงขึ้นหรืออาจออนตัวลง แตสามารถอยูในคนเราได
ยาวนาน
ระยะฟกตัว องคการอนามัยโลกกําหนดระยะฟกตัวของเชื้อไวรัสซารสอยูในระยะ 2-7
วัน ไมเกิน 10 วัน จึงมีการกักบริเวณผูติดเชื้อเพื่อเฝาดูอาการเปนระยะเวลา 10-14 วัน
อาการ อาการสําคัญของผูปวยโรคซารส ไดแก มีไขตัวรอน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ไอ
ปวดศีรษะ และหายใจลําบาก สวนอาการอื่นที่อาจพบไดมีทองเดิน ไอมีเสมหะ น้ํามูกไหล คลื่นไสอาเจียน
ผูป วยที่สงสัยวาจะเปนโรคซารส ผูป วยมีอาการปวยเกีย่ วกับโรคทางเดินหายใจและสงสัยวา
จะเปนโรคซารส ตองมีอาการตามเกณฑที่ WHO กําหนดไวคือ
1. มีไขสูงเกิน 30 Cํ หรือ 100.4 Fํ และ
2. มีอาการไอ หายใจติดขัด และ
3. ในช วง 10 วั น ก อนมี อาการ เคยไปหรื ออาศั ยอยู ใ นพื ้น ที ่ที ่มีการระบาดของโรค หรื อ
ใกลชิดกับผูที่มีอาการปวยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจซึ่งเดินทางไปในพืน้ ทีท่ ี่มีการระบาดของโรค หรือผูท ี่สงสัย
วาจะเปนโรคซารส
แมวาผูปวยที่มีอาการขางตนและมีอาการคลายกับปอดบวมหรือปอดอักเสบปรากฏในฟลม
เอ็กซเรย ก็ไมไดแสดงวาจะตองเปนโรคซารส นอกจากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหมเทานัน้ จึงจะสรุปได
วาเปนโรคซารส
การแพรกระจายของเชื้อโรค
เชื้อโรคซารสติดตอไดทางระบบหายใจ และอาจติดตอทางอาหารการกินไดอีกดวย เนื่องจากมี
การศึกษาพบวา เชื้อนี้มีอยูในน้ําเหลือง อุจจาระและปสสาวะของผูปวย เมื่ออาการปวยยางเขาสัปดาหที่ 3
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การปองกันและรักษา
โรคนี้ติดตอไดโดยการสัมผัสละอองน้ําลาย เสมหะ เขาทางปากและจมูก แตเดิมเชื่อวา เชื้อ
ไวรัสโคโรนาจะมีชีวิตอยูนอกรางกายมนุษยไดไมเกิน 3 ชั่วโมง แตจากขอมูลการศึกษาใหม ๆ พบวา เชื้อนี้อยูได
นานกวา 1 วัน โดยเฉพาะในอุจจาระและปสสาวะจะอยูไ ดนานหลายวัน การปองกัน ที่ดีที่สุดไดแก การลาง
มือ การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอยางเครงครัด และการใสหนากากอนามัย
ในการปองกันโรคซารสนั้น มีขอแนะนําดังนี้
1. รักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเ สมอดวยการรับประทานอาหารทีม่ ป
ี ระโยชน ออกกําลัง
กายสม่าํ เสมอ พักผอนใหเพียงพอ พยายามลดความเครียด และไมเสพสารเสพติด

2.

เสมอ

ใชผาปดปากปดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่เปนหวัดควรใชหนากากอนามัยอยู

รักษาความสะอาดของมืออยูเ สมอ ดวยการลางมือบอย ๆ ดวยน้าํ สบู
4. ไมควรใชมือขยี้ตา แคะจมูก แคะฟน หากมีความจําเปนตองลางมือใหสะอาดทั้งกอนและ
หลังการกระทําดังกลาว
5. อยาใชผาเช็ดตัวหรือผาเช็ดหนารวมกับผูอืน
่ ถาใชกระดาษเช็ดน้ํามูกควรทิง้ ในถังขยะมี
ฝาปด
6. ใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
7. รักษาความสะอาดของบ านเรือน ของใชใ นบาน เช น โทรศัพท ควรเช็ ด ดวยผาชุ บ น้ํา
สะอาดบิดหมาดหรือแอลกอฮอล
8. เปดประตูหนาตางใหอากาศภายในบานถายเทไดสะดวก
9. หากมีอาการไข ไอ หรือจาม ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแนนหรือการระบายอากาศ
ไมดี และควรไปพบแพทยทันที
10. ในขณะเดินทางอยูบนรถโดยสารไมควรอยูใกลชิดผูที่เปนไข ไอ หรือจาม
11. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย และผูที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด
12. งดหรือหลีกเลีย่ งการเดินทางไปตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีม่ ีการแพรระบาดของ
โรคนี้
การรักษา สวนใหญจะเปนการรักษาตามอาการและใชอุปกรณชวยการหายใจ (ในรายที่มี
ภาวะหายใจลมเหลว) ไดมีการทดลองใชเซรุมจากผูปวยที่หายจากโรค ซึ่งพบวาจะไดผลหากใหเซรุมในระยะ
สัปดาหแรกของโรคในปจจุบันมีการทดลองผลิตยาตานไวรัสซารสโดยเฉพาะ ซึง่ อยูใ นระหวางการพัฒนาและ
คาดวาจะสามารถนํามาใชไดในอนาคตอันใกล
3.
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โรคไขมาลาเรีย (Malaria)
ไขมาลาเรียหรือไขจับสั่น เปนโรคติดตอที่เกิดจากเชือ้ ปรสิตจําพวกโปรโตซัว ชือ่ พลาสโม
เดี ย ม ( Plasmodium) ซึง่ เกิด จากยุ ง กน ปล องเปน พาหะนํ าโรคมาสู คน และเปน โรคที ่มี สถิ ติ ก ารระบาดสูง มาก
โดยเฉพาะในภาคใตและในจังหวัดที่เปนปาเขาที่มีฝนตกชุกอยูบอย ๆ
สาเหตุ
ยุงกนปลองเปนพาหะนําโรคเมื่อยุงกัดคนที่เปนไขมาลาเรียแลวไปกัดคนอืน่ ก็จะแพรเชื้อ
ใหกับคนอื่น ๆ ตอไป
อาการ
ผูที่ไดรับเชื้อไขมาลาเรียจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย มีไขสูง หนาวสั่น อาเจียน และมี
เหงื่อมาก บางรายที่เปนชนิดรุนแรงมีไขสูงขึ้นสมอง อาจมีอาการเพอ ชัก หมดสติหรือตายในที่สุด บางรายไมตาย
แตเพอคลั่ง เสียสติ และความจําเสื่อม
การติดตอ
ติดตอโดยยุงกนปลองตัวเมียไปกัดและกินเลือดคนที่เปนไขมาลาเรียแลวไดรับเชื้อมาลาเรียมา
จากคนที่เปนไข เชื้อนั้นจะเจริญในตัวยุงประมาณ 10 วัน ก็จะมีอาการไขมาลาเรีย
การปองกัน
1. นอนในมุงอยาใหยุงกัดได
2. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง เชน ภาชนะที่มีน้ําขังใหหมดไป
3. เมื่อเขาปาหรือแหลงที่มีไขมาลาเรียระบาด ระวังอยาใหยุงกัดโดยใชยากันยุงทา
4. ผูอยูในพื้นที่แหลงไขมาลาเรียระบาดควรปลูกตนตะไครหอมไวกันยุง
5. ถาสงสัยวาเปนไขมาลาเรีย ควรไปรับการตรวจเลือด และรับการรักษาเพื่อปองกันการ
แพรตอไปยังผูอื่น
การรักษามาลาเรีย
เนื่องจากในปจจุบันพบเชื้อมาลาเรียที่ดื้อตอยา และอาจมีโรคแทรกซอนรายแรง (เชน มาลาเรีย
ขึน้ สมอง) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่อยูในเมือง ซึ่งไมมีภูมิตานทานโรคนี้
ดังนัน้ ถาหากมีอาการนาสงสัย เชน มีไขหลังกลับจากเขตปาเขาหรือเขตมาลาเรีย ก็ควรรีบไป
หาหมอเพื่อตรวจหาเชื้อ
โรคไขหวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu)
เมื่อ 20 ปที่ผานมา ไดเกิดโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด H5N1 ทีเ่ รียกวาไขหวัดนกและ
ระบาดไปทั่วโลก
เดิ ม เชื อ้ ไข ห วั ด นกเป น เชื ้อ ไวรั สโดยธรรมชาติ จ ะติ ด ต อ ในนกเท า นั น้ โดยเฉพาะนกป า
นกเปดน้ํา จะเปนพาหะของโรค เชื้อจะอยูใ นลําไสนก โดยที่ตัวนกไมมีอาการ แตเมื่อนกเหลานี้อพยพไปตาม
แหลงตาง ๆ ทั่วโลก ก็จะนําเชื้อนั้นไปดวย เมื่อสัตวอื่น เชน ไก เปด หมู หรือสัตวเลี้ยงอื่น ๆ ไดรับเชื้อไขหวัดนก
ก็จะเกิดอาการ 2 แบบ คือ
1. หากไดรับเชื้อชนิดไมรุนแรงสัตวเลี้ยงนั้นอาจจะมีอาการไมมากและหายไดเอง
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หากเชื้อที่ไดรับมีอาการรุนแรงมากก็จะทําใหสัตวเลี้ยงตายไดภายใน 2 วัน
ปจจุบันมีการระบาดของไขหวัดมากกลับมาอีกครั้ง โดยเชื้อโรคไดแพรไปทั่วโลก
เกิด
การระบาดของเชื้อไขหวัดนกชนิด H5N1 ในไกและแพรกระจายสูคนทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากทั่วไป จนมีการ
เฝาระวังโดยหากทราบวามีไกตายดวยเชื้อไขหวัดนก จะตองรีบแจงเจาหนาที่รัฐและมีการควบคุมการแพรเชื้อโรค
ดวยการทําลายไกในพื้นที่นั้น ๆ ทันที เชน การฝงกลบและฉีดพนสารฆาเชื้อเพื่อตัดวงจรการแพรระบาดสูคน
ตอไป
โรคไขหวัดนก เปนโรคติดตอของสัตวปก ตามปกติโรคนี้ติดตอมายังคนไดไมงายนัก แตคนที่
สัมผัสใกลชิดกับสัตวที่เปนโรคอาจติดเชื้อได
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเอ็ชไฟวเอ็นวัน (H5N1) พบในนก ซึง่ เปนแหลงเชื้อโรคในธรรมชาติ
โรคอาจแพรมายังสัตวปกตาง ๆ ได เชน ไกที่เลี้ยงอยูในฟารม เลี้ยงตามบานและไกชน รวมทั้งเปดไลทุงดวย
ระยะฟกตัว
ระยะฟกตัวในคน 1 ถึง 8 วัน
2.

อาการ
ผูป วยมีอาการคลายไขหวัดใหญ ไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย
เจ็บคอ ไอ ผูปวยเด็กเล็ก ผูส ูงอายุ หรือผูท ี่มีโรคประจําตัว หากมีภูมิคุม กันไมดี อาจมีอาการรุนแรงได โดยจะมี
อาการหอบ หายใจลําบาก เนือ่ งจากปอดอักเสบรุนแรง

การติดตอ
โดยการสัมผัสซากสัตวปกที่ปวยหรือตาย เชื้อทีอ่ ยูในน้ํามูก น้าํ ลาย และมูลสัตวปวย อาจติด
มากับมือ และเขาสูรางกายทางเยื่อบุของจมูกและตา ผูที่เสี่ยงตอโรคไขหวัดนก ไดแก ผูที่ทํางานในฟารมสัตวปก
ผูที่ฆาหรือชําแหละสัตวปก ผูเลี้ยงสัตวปกในพื้นที่ที่เกิดโรคไขหวัดนกระบาด
การปองกัน
1. รับประทานอาหารประเภทไกและไขที่ปรุงสุกเทานั้น โดยเฉพาะชวงที่มีการระบาดของ
โรค
2. ควรเลือกซื้อไกสดที่ไมมีลักษณะบงชี้วาอาจตายดวยโรคติดเชื้อ เชน เนื้อมีสีคล้ํา มีจุด
เลือดออก สําหรับไข ควรเลือกฟองที่ไมมีมูลไกติดเปอนที่เปลือกไข กอนปรุงควรนํามาลางใหสะอาด
3. ไมเลนคลุกคลีหรือสัมผัสตัวสัตว น้ํามูก น้ําลาย มูลของไกและสัตวปก โดยเฉพาะสัตวที่
ปวยหรือตาย รวมทั้งบริเวณที่เลี้ยงสัตวปกดวย
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4.

ชนิด

อาบน้ําใหสะอาดและเปลีย่ นเสื้อผาทุกครั้งหลังสัมผัสหรือคลุกคลีกับสัตวปก

หามนําสัตวปกที่ปวยหรือตายมารับประทาน หรือปรุงเปนอาหารอยางเด็ดขาด
6. รักษาความสะอาดในบาน ในสถานประกอบการ และบริเวณรอบ ๆ ใหสะอาด

ทุก

5.

เสมอ

7.

โรคหรือโรยดวยปูนขาว
8.

อยู

กําจัดสัตวที่ปวยหรือตายผิดปกติ ดวยการเผาหรือฝงอยางถูกวิธีและราดดวยน้าํ ยาฆาเชือ้
หากพบไก เปด หรือสัตวปกตายจํานวนมากผิดปกติใหรีบแจงเจาหนาที่ ผูนําชุมชน ทันที

ผลกระทบเมื่อมีการระบาดของไขหวัดนก
1. เมื่อเกิดการระบาดของไขหวัดนกจากคนสูคน เชื้อจะติดตอโดยการจามหรือไอ จากนั้น
คนที่ไดรับเชื้ออาจจะแพรเชื้อโดยที่ยังไมมีอาการ ทําใหเชื้อระบาดไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว
2. ประมาณวาจะมีประชากรโลกติดเชื้อรอยละ 25-30 โดยคาดวาจะมีคนเสียชีวิตจากการติด
เชื้อนี้ประมาณ 2 – 7.4 ลานคนทั่วโลก ซึ่งหากเชื้อมีความรุนแรงก็อาจจะมีคนเสียชีวิตมากกวานี้
3. จํานวนเตียงของโรงพยาบาลจะไม เพียงพอ ทํ าให ขาดบุค ลากรดานการรั กษาพยาบาล
รวมทั้งการดูแลรักษาจะไมทั่วถึง
4. จะขาดแคลนเวชภัณฑ ยาปฏิชีวนะหรือวัคซีนที่ใชในการรักษา
5. เกิดปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ
6. การช วยเหลื อ จากนานาชาติ อาจทํ าได น อยลง เนื ่องจากแต ละประเทศก็ ต องดู แลและ
หวงใยประชาชนของตนเอง
สรุป คนติดเชื้อโรคไขหวัดนกไดอยางไร
เมื่อนําปาหรือนกน้ําอพยพไปอาศัยที่ใดก็จะถายอุจจาระทีม่ ีเชื้อโรค สัตวเลีย้ ง เชน ไก เมื่อ
ไดรับเชือ้ โรคก็จะเกิดการติดเชื้อ ซึ่งสามารถแพรสูคนได เมือ่ ไกตายหรือปวย อาจมีการสัมผัสไกเหลานั้นหรือ
นําไปบริโภคโดยทีไ่ มไดทําใหสุกเสียกอน ก็จะทําใหคนติดเชื้อไขหวัดนกจากไก นอกจากนีก้ ารติดตออาจเกิด
ขณะทําการเชือดไก ถอนขนไกหรือทําความสะอาดเครื่องในไกได
อยางไรก็ตาม โรคไขหวัดนกเปนโรคติดตอของสัตวปตามปกติ เชื้อโรคนี้จะติดตอมายังคนได
ไมงายนัก หากมีการระมัดระวังไมสัมผัสไกปวย ไกตายหรือไกที่มีเชื้อโรคโดยตรง หรือรับประทานไกทีป่ รุงสุก
ในอุณหภูมิ 70 Cํ ขึ้นไปก็จะปลอดภัยจากโรคไขหวัดนกได
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อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค (Cholera) คือ โรคระบาดชนิดหนึ่งมีอาการทองรวง อาเจียน รางกายจะขับน้ํา
ออกมาเปนจํานวนมาก
อหิวาตกโรคเปนโรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียใน สาย
พันธุเฉพาะชื่อ ไวบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) โดยทัว่ ไปมีอาการไมมาก แตประมาณ 1 ใน 10 ราย อาจเกิด
อาการทองเสียอยางรุนแรง อาเจียน และเปนตะคริวที่ขาได เปนผลไมเกิดการสูญเสียน้ําและเกลือแรอยางรวดเร็ว
เกิดภาวะขาดน้ําและหมดสติ ถาไมไดรับการรักษาอาจถึงแกชีวิต
การติดตอและแพรกระจายของเชือ้ โรค
อหิวาตกโรคติดตอไดจากการรับประทานอาหารหรือดืม่ น้าํ ที่ปนเปอนอุจจาระหรืออาเจียน
ของผูติดเชื้อหรือโดยการรับประทานหอยดิบ ๆ จากแหลงน้ําที่มีเชื้อนี้ แตไมติดตอโดยการ สัมผัสผิวเผินกับผูติด
เชื้อ
การระบาดมักเกิดในบริเวณที่มีระบบทอระบายอุจจาระและแหลงน้าํ สะอาดไมเพียงพอ ไมก่ีป
มานี้โรคอหิวาตกโรคเกิดระบาดตอเนื่องกันหลายครั้งในพื้นที่บางแหงของทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต และ
อเมริกากลาง (แมตามปกติจะมีแหลงน้าํ สะอาดพอเพียง แตอหิวาตกโรคก็อาจเกิดขึ้นหลังจากมีภัยธรรมชาติ เชน
แผนดินไหวหรือน้ําทวมได) อยางไรก็ดี ผูที่เขาไปในบริเวณแพรระบาด ของโรค แตระมัดระวังเรือ่ งการกิน
อาหารก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนอย
ระยะเวลาฟกตัว
ผูท ีไ่ ดรับเชื้อจะเกิดอาการไดตัง้ แต 24 ชัว่ โมง ถึง 5 วัน แตโดยเฉลี่ยแลวจะเกิดอาการภายใน
1-2 วัน
อาการ
1. เปนอยางไมรุนแรง พวกนี้มักหายภายใน 1 วัน หรืออยางชา 5 วัน มีอาการถายอุจจาระ
เหลวเปนน้ํา วันละหลายครั้ง แตจํานวนอุจจาระไมเกินวันละ 1 ลิตร ในผูใหญอาจมีปวดทองหรือเคลื่อนไส
อาเจียนได
2. เปนอยางรุนแรง อาการระยะแรก มีทองเดิน มีเนื้ออุจจาระมาก ตอมามีลักษณะเปนน้ํา
ซาวขาว เพราะวามีมูกมาก มีกลิ่นเหม็นคาว ถายอุจจาระไดโดยไมมีอาการปวดทอง บางครั้งไหลพุงออกมาโดยไม
รูสึกตัว มีอาการอาเจียนโดยไมคลื่นไส อุจจาระออกมากถึง 1 ลิตรตอชัว่ โมง และจะหยุดเองใน 1-6 วัน ถาไดน้ํา
และเกลือแรชดเชยอยางเพียงพอ แตถาไดน้ําและเกลือแรทดแทนไมทันกับที่เสียไป จะมีอาการขาดน้าํ อยางมาก
ลุกนั่งไมไหว ปสสาวะนอย หรือไมมีเลย อาจมีอาการเปนลม หนามืด จนถึงช็อก ซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิตได
ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการทองเสีย
1. งดอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดรอน หรือของหมักดอง
2. ดืม่ น้าํ ชาแกแทนน้าํ บางรายตองงดอาหารชัว่ คราว เพือ่ ลดการระคายเคืองในลําไส
3. ดื่มน้ําเกลือผง สลับกับน้ําตมสุก ถาเปนเด็กเล็กควรปรึกษาแพทย

99
ถาทองเสียอยางรุนแรง ตองรีบนําสงแพทยดวน
การปองกัน
1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ และดื่มน้ําสะอาด เชน น้ําตมสุก ภาชนะที่ใสอาหาร
ควรลา งสะอาดทุก ครั้งกอ นใช หลีก เลี่ยงอาหารหมัก ดอง สุ ก ๆ ดิ บ ๆ อาหารที่ปรุ งทิ้ง ไว นาน ๆ อาหารที่มี
แมลงวันตอม
2. ลางมือฟอกสบูใหสะอาดทุกครั้งกอนกินอาหารหรือกอนปรุงอาหารและหลัง เขาสวม
3. ไมเทอุจจาระ ปสสาวะและสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลอง หรือทิ้งเรีย่ ราด ตองถายลงใน
สวมที่ถูกสุขลักษณะและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยการเผาหรือฝงดิน เพื่อปองกันการแพรของเชื้อโรค
4. ระวังไมใหน้ําเขาปาก เมื่อลงเลนหรืออาบน้ําในลําคลอง
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูปวยที่เปนอหิวาตกโรค
6. สําหรับผูที่สัมผัสโรคนี้ ควรรับประทานยาที่แพทยใหจนครบ
การรักษาทางการแพทย
การรักษาฉุกเฉิน คือ การรักษาภาวะขาดน้ําโดยดวน ดวยการใหน้ําและเกลือแรทดแทนการ
สูญเสียทางอุจจาระ ถาผูปวยอยูในภาวะขาดน้ํารุนแรง ตองใหน้ําทางเสนโลหิตอยางเรงดวน จนกวาปริมาณน้ําใน
รางกาย ความดันโลหิตและชีพจรจะกลับสูภ าวะปกติ
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
4.

โรคชิคนุ กุนยา (Chikungunya)
การติดเชื้อ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยูในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมีการตรวจพบ
ครั้งแรกพรอมกับที่มีไขเลือดออกระบาดและเปนครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W McD Hamnon
แยกเชือ้ ชิคนุ กุนยา ไดจากผูป ว ยโรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโรค

โรคชิคุนกุนยา เปนโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเปนพาหะนําโรค มีอาการคลายไข
แดง แตตางกันที่ไมมีการรั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด จึงไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีอาการ
ช็อก
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) โดยมียงุ ลาย เปนพาหะนําโรค
วิธีการติดตอ

ติดตอกันไดโดยมียุงลาย Aedes aegypti เปนพาหะนําโรคทีส่ ําคัญ เมือ่ ยุงลายตัวเมียกัดและดูด
เลือดผูปวยที่อยูในระยะไขสูง ซึ่งเปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเขาสูกระเพาะยุง และเพิ่ม
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จํานวนมากขึน้ แลวเดินทางเขาสูต อมน้าํ ลาย เมือ่ ยุงที่มีเชือ้ ไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอืน่ ก็จะปลอยเชื้อไปยังคนที่
ถูกกัด ทําใหคนนั้นเกิดอาการของโรคได
ระยะฟกตัว
โดยทั่วไปประมาณ 1-12 วัน แตที่พบบอยประมาณ 2-3 วัน
ระยะติดตอ
ระยะไขสูงประมาณวันที่ 2-4 เปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือดมาก
อาการและอาการแสดง
ผูปวยจะมีอาการไขสูงอยางฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามรางกายและอาจมีอาการคันรวมดวย พบ
ตาแดง (conjunctiva injection) แตไมคอ ยพบจุดเลือดออกในตาขาว 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 ซึ่งแตกตางจาก
โรคไขเลือดออก
โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน เมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นและมีการติดเชื้อในยุงลายมากขึ้น พบโรคนี้
ไดในทุกกลุมอายุ ซึ่งตางจากไขเลือดออกและหัดเยอรมันที่สวนมากพบในผูอายุนอยกวา 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
ไมมกี ารรักษาทีจ่ าํ เพาะเจาะจง (specific treatment) การรักษาเปนการรักษาแบบประคับประคอง
(supportive treatment) เชน ใหยาลดอาการไข ปวดขอ และการพักผอน
การปองกัน
การปองกันที่ดีควรปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก คือ ทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย และนอนกางมุง หรือนอนในหองที่มีมุง ลวด หากตองออกไปในทีม่ ียุงชุกชุม ควรทายากันยุงปองกันทุก
ครั้ง
โรคไขหวัดใหญและไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
โรคไขหวัดใหญ
โรคไขหวัดใหญ เปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส พบไดทั้งเด็กและ
ผูใหญ สามารถติดตอกันไดงายจะมีอาการรุนแรงกวาโรคหวัดธรรมดา
ผูปวยจะมีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย คัดจมูก น้ํามูกไหล ตาแดง ไอ จาม
บางรายอาจมีอาการคลืน่ ไส อาเจียน เบื่ออาหาร ทองเดิน และอาจมีโรคแทรกซอนได เชน หลอดลมอักเสบ
กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ปวดบวม ตอมทอนซิลอักเสบ เปนตน ซึ่งภาวะแทรกซอนเหลานีม้ ักเกิดในเด็กเล็ก 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
ใชผาชุบน้ําธรรมดาเช็ดตัวเมื่อเวลามีไข และรับประทานยาตามแพทยสั่ง
ในการปองกัน โรคนี้ก็เหมือนกับการปองกั นโรคหวัดธรรมดาและในปจ จุบันนี้ก็มีวัคซี น
ปองกันโรคไขหวัดใหญ ซึ่งผูที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยดวยโรคเรื้อรังตาง
ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคไต โรคเลือด โรคหัวใจ โรคปอด เปนตน ผูป วยติดเชื้อเอชไอวี เด็กทีม่ ีโรค
เรื้อรังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผูที่กําลังจะเดินทางไปตางประเทศและผูที่ทํางานบริการสาธารณชน
โรคไขหวัดใหญ ติดตอเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจไดรวดเร็ว มักระบาดใน ฤดูฝน
ไขหวัดใหญมีหลายชนิด บางชนิดรุนแรงทําใหผูปวยเสียชีวิตได
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอยู 3 ชนิด คือ ชนิดเอ ชนิดบี และชนิดซี บางครั้งใชช่ือตามเมืองที่
ระบาด เชน ไขหวัดฮองกง หรือไขหวัดใหญ 2009 เปนตน
การติดตอ เหมือนกับไขหวัดธรรมดา ติดตอโดยการสัมผัสโดยตรง ดวยการไอหรือจามรด
กันหายใจเอาเชื้อโรคที่ปะปนอยูในอากาศและติดตอทางออมโดยการใชสิ่งของ เสื้อผา ปะปนกับผูปวย
ระยะฟกตัวของโรค ประมาณ 1-3 วัน สําหรับเด็กเล็กอาจแพรเชื้อไดนานถึง 7 วัน
อาการ มีอาการรุนแรงมากกวาไขหวัดธรรมดา มักเกิดขึ้นทันทีทันใด ดวยการปวดศีรษะ
หนาวสั่น มีไข ปวดเมื่อยกลามเนือ้ ออนเพลีย เบือ่ อาหาร
การรักษาพยาบาล ไขหวัดใหญไมมียารักษา ตองรักษาตามอาการของโรคและปองกันการเกิด
โรคแทรกซอน
การปฏิ บั ติ ต น เมื ่อ มี อ าการโรค ควรรั ก ษาตามอาการของโรค โดยปรึ ก ษาแพทย แ ละ
รับประทานยาตามแพทยสง่ั พักผอนใหมาก ๆ รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ควรทําใหรางกายอบอุน เชน การ
นอนหมผา เวลาไอหรือจามควรใชผาหรือกระดาษปดปากปดจมูก เพื่อปองกันเชื้อโรคไมใหแพรกระจายไปสู
ผูอื่น
การปองกันและควบคุมโรค ควรปฏิบัติดังนี้
1. ไมควรคลุกคลีกับผูปวย ควรแยกใหอยูตางหาก
2. ไมใชของใชรวมกับผูปวย
3. เวลาไอหรือจามควรปดปาก ปดจมูก
4. รักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ไขหวัดใหญสายพันธุใ หม 2009 หรือไขหวัดใหญสายพันธุใ หมชนิดเอ (H1N1) ที่แพรระบาด
เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยอยูในขณะนี้ ทําใหมีผูเสียชีวิตแลวหลายสิบรายและมี ผูต ดิ เชือ้ กวาพัน
ราย (ขอมูลเดือนสิงหาคม 2552)
ปจจุบันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) กําลังขยายตัว
ไปทั่วโลก และขณะนี้ประเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาและสถาน
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ประกอบการ ซึ่งอาจแพรระบาดอยางรวดเร็ว ไขหวัดใหญสายพันธุใ หมนีม้ ีอาการคลายกับไขหวัดหรือไขหวัด
ใหญธรรมดา สวนใหญมีอาการนอยและหายไดโดยไมตองรับการรักษาที่โรงพยาบาล
สําหรับผูปวยจํานวนไมมากในตางประเทศทีเ่ สียชีวิต มักเปนผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน
โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เปนตน ผูมีภูมิตานทานต่ํา โรคอวน ผูสูงอายุมากกวา 65 ป
เด็กอายุตาํ่ กวา 5 ป และหญิงมีครรภ
สํา หรั บ วิธีก ารติด ต อและวิ ธีการป อ งกั น โรค จะคล ายกั บไขห วั ดใหญธ รรมดา กระทรวง
สาธารณสุขจึงขอใหคําแนะนําในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หม ชนิดเอ
(เอช1 เอ็น
1) ดังตอไปนี้
คําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไป
1. ลางมือบอย ๆ ดวยน้าํ และสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ
2. ไมใชแกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอนอาหาร ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว รวมกับผูอื่น
3. ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการไขหวัด
4. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ดื่มน้ํามาก ๆ นอน
หลับพักผอนใหเพียงพอ และออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ
5. ควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ที่มีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานาน โดยไม
จําเปน
6. ติดตามคําแนะนําอื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด
คําแนะนําสําหรับผูปวยไขหวัดหรือไขหวัดใหญ
1. หากมีอาการปวยไมรุนแรง เชน ไขไมสูง ไมซึม และรับประทานอาหารได สามารถรักษา
ตามอาการดวยตนเองที่บานได ไมจําเปนตองไปโรงพยาบาล ควรใชพาราเซตามอล เพื่อลดไข (หามใชยา
แอสไพริน) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และดืม่ น้าํ มาก ๆ
2. ควรหยุดเรียน หยุดงาน จนกวาจะหายเปนปกติ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิด หรือใช
สิ่งของรวมกับผูอื่น
3. สวมหนากากอนามัยเมื่อจําเปนตองอยูกับผูอื่น 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 พักรักษาตัวทีบ
่ านหรือหอพัก หากมี
อาการปวยรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย
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ตรวจสอบจํานวนผูเ รียนทีข่ าดเรียนในแตละวัน หากพบขาดเรียนผิดปกติ หรือตัง้ แต 3
คนขึ้นไปในหองเรียนเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญใหแจงตอเจาหนาทีส่ าธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ
สอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําใหผูเ รียนที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 7
วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน
หยุด
4. หากสถานศึกษาสามารถใหผูเรียนที่มีอาการป วยคล ายไขห วัดใหญทุกคน
เรียนไดก็จะปองกันการแพรกระจายเชื้อไดดี และไมจําเปนตองปดสถานศึกษา แตหากจะพิจารณาเปดสถานศึกษา
ควรหารือรวมกันระหวางสถานศึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
5. ควรทํ าความสะอาดอุ ป กรณ สิ ่ง ของ เครื ่อ งใช ที ่มีผู สั มผั สจํ านวนมาก เช น โต ะ เรี ย น
ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกเช็ดทําความสะอาดอยางนอยวันละ
1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตูหนาตางใหอากาศถายเทไดสะดวก
และแสงแดดสองไดทั่วถึง
2.

คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการและสถานที่ทํางาน
1. แนะนําใหพนักงานที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวที่บาน หากมีอาการปวย
รุนแรง ควรรีบไปพบแพทย
2. ตรวจสอบจํานวนพนักงานที่ขาดงานในแตละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือตั้งแต 3
คนขึ้นไปในแผนกเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ใหแจงตอเจาหนาทีส่ าธารณสุข ในพื้นที่ เพื่อ
สอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําใหพนักงานที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเอง เปน
เวลา 7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน
4. ในสถานการณปจจุบัน ยังไมแนะนําใหปดสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางาน เพื่อ
การปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่ง ของ เครื่องใช ที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก เชน
โตะ
ทํางาน ลูกบิดประตู โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกทั่วไปเช็ดทําความสะอาด
อยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตู หนาตาง ใหอากาศ
ถายเทไดสะดวก และแสดงแดดสองไดทั่วถึง
6. ควรจั ด ทํ าแผนการประคองกิ จ การในสถานประกอบการและสถานที่ทํ า งาน เพื่อให
สามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนือ่ ง หากเกิดการระบาดใหญ
แหลงขอมูลการติดตอเพื่อปรึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
1. กรุงเทพมหานคร ติดตอไดที่ กองควบคุมโรค สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท
0-2245-8106, 0-2246-0358 และ 0-2354-1836
2. ตางจังหวัด ติดตอไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
ติดตามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th และหาก
มีขอสงสัย สามารถติดตอไดที่ ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท 0-2590-3333 และศูนยบริการ
ขอมูลฮอดไลน กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท 0-2590-1994 ตลอด 24 ชั่วโมง
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บทที่ 6
ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
สาระสําคัญ

ปจจุบันประชาชนหันมานิยมใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรกันมากขึน้ การศึกษา ถึง
สรรพคุณและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ถูกตอง จะชวยใหประชาชนรูจ ักการดูแลรักษาสุขภาพ
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนสามารถ

บอกสรรพคุณและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่สําคัญได
4. อธิบายอันตรายที่อาจเกิดขึน
้ จากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพรได
3.

ขอบขายเนื้อหา

เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2

หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
อันตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร

เรื่องที่ 1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
ปจจุบันมีการสนับสนุนใหใช “สมุนไพร” ในการรักษาโรคตาง ๆ และมีผลิตภัณฑสมุนไพร
ออกมามากจนเกิดการสับสนระหวาง “สมุนไพร” และ “ยาแผนโบราณ” ซึ่ง “ยาสมุนไพร” นั้น จะหมายถึง ยาที่ได
จากพฤกษชาติ สัตว หรือแร ซึง่ มิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพในขณะที่ “ยาแผนโบราณ” เปนการนําเอาสมุนไพร
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มาแปรรูปแลวอาจจะอยูใ นรูปยาน้ํา ยาเม็ด หรือแคปซูล ซึ่งยาแผนโบราณนี้ การจะผลิตหรือนําสัง่ เขามาจะตอง
ไดรบั อนุญาตจาก อย. กอน รวมทั้งการขายยาแผนโบราณตองขายเฉพาะในรานขายยาแผนโบราณหรือในรานขาย
ยาแผนปจจุบันเทานั้น

1.1 หลักและวิธีการใชยาแผนโบราณ

ความหมายของยาแผนโบราณ
ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 ไดแบงออกเปน 2 แบบ คือ ยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ
“ยาแผนโบราณ” คือ ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปแผนโบราณ ซึง่ เปนยาที่อาศัยความรูจาก
ตําราหรือเรียนสืบตอกันมา อันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร และยาแผนโบราณ ที่ยอมรับของกฎหมายยา
จะตองปรากฏในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือเปนยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียนเทานั้น
การควบคุมยาแผนโบราณตามกฎหมายทีค่ วรรู
1. การผลิ ต นํ า เข า และการขายยาแผนโบราณ จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และตองจัดใหผูประกอบโรคศิลปแผนโบราณเปน
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ
2. หามมิใหผูร ับอนุญาตผลิตยา ขาย หรือนําเขายาแผนโบราณนอกสถานที่ทีไ่ ดกําหนดไว
ในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับอนุญาตขายยาแผนโบราณ
3. ตํารับยาแผนโบราณที่ผลิตหรือนําเขาอยางถูกตองตามกฎหมาย จะตองขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยาและไดเลขทะเบียนจึงจะผลิตหรือนําเขาได
4. ยาแผนโบราณที่รับขึ้นทะเบียน ตองเปนยาที่มีสรรพคุณเปนที่เชื่อถือไดและปลอดภัยใน
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 (หนึ่งหมื่นถึงหาหมื่นบาท)
8. ผูท
 ี่ขายยาปลอมจะมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 20 ป และปรับ ตั้งแต
2,000 – 10,000 บาท (สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท)
9. ผูท
 ี่โฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมาย ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาท) รายละเอียดจะกลาวตอไป
ปญหายาแผนโบราณที่พบในปจจุบนั
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แมวาจะมีกฎหมายและหนวยงานทีค่ อยควบคุมการผลิตและการขายยาแผนโบราณเพื่อคุมครองให
ผูบริโภคปลอดภัยจากการใชยาแผนโบราณ แตก็ไมสามารถที่จะขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได ไมวาจะเปนการ
ลักลอบผลิตและขายยาแผนโบราณโดยไมไดขออนุญาตผลิตและขายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การขายยาแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียนหรือยาปลอม
อันตรายจากการรับประทานยาแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียนหรือยาปลอม
ในปจจุบันพบวา มียาแผนโบราณทีไ่ มไดขึน้ ทะเบียนหรือยาปลอมกอใหเกิดอันตรายตอผูบ ริโภคได
เชน มีการปนเปอนของจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค หรือการนําสารเคมีทีไ่ มปลอดภัยตอผูบริโภคมาใสในยาแผน
โบราณ เชน เมธิลแอลกอฮอล คลอโรฟอรม การใสยาแกปวด แผนปจจุบัน เชน อินโดเมทาซิน หรือแมแตการนํา
ยาเฟนิลบิวตาโวนและสเตียรอยด ซึ่งเปนยาควบคุมพิเศษ ซึ่งมีผลขางเคียงสูงผสมลงในยาแผนโบราณ เพือ่ ให
เกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว แตจะทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค คือ ทําใหเกิดโรคกระดูกผุ โรคความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน และโรคกระเพาะได เปนตน
การเลือกซื้อยาแผนโบราณ
เพื่อความปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแนะนํา
วิธีการเลือกซื้อยาแผนโบราณ ดังนี้
1. ควรซื้อยาแผนโบราณจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตและมีเลขทะเบียนตํารับยา
2. ไมควรซื้อยาแผนโบราณจากรถเรขาย เพราะอาจไดรับยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่
ไมไดมาตรฐาน ซึ่งอาจมีการปนเปอนของจุลินทรียในระหวางการผลิตอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได
3. กอนซื้อยาแผนโบราณ ควรตรวจดูฉลากยาทุกครั้งวามีขอความดังกลาวนี้หรือไม
 ชือ่ ยาเลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา ปริมาณของยาที่บรรจุเลขที่
หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
 ชื่อผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยาวัน เดือน ป ที่ผลิตยา คําวา
“ยา
แผนโบราณ” ใหเห็นไดชัดเจน
 คําวา “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็น
ไดชัดเจน ในกรณีเปนยาใชภายนอกหรือยาใชเฉพาะที่ คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยาสามัญประจํา
บาน คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว
วิธสี งั เกตเลขทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ มีดังนี้
1. หากเปนยาแผนโบราณที่ผลิ ตในประเทศ จะขึ้น ตนดวยอักษร G ตามดวยเลขลํ าดับ ที่
อนุญาต/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
ผูป ระกอบการบําบัดโรคสัตว) ผูใดโฆษณา ขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ แสน
บาท ดังนัน้ ถาผูบ ริโภคพบเห็นการโฆษณาโออวดดังกลาว สามารถแจงรองเรียนไดทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
การซื้อยาแผนโบราณครั้งใดควรเลือกยาที่มีเลขทะเบียนตํารับยาและซื้อจากรานที่มีใบอนุญาต
เทานั้น จึงจะปลอดภัยในการใชยาแผนโบราณ
1.2 หลักและวิธีการใชยาสมุนไพร

ในปจจุบันคาใชจายทางดานสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้นตามลําดับ ในแตละปประเทศชาติตอง
เสียงบประมาณในการสัง่ ซือ้ ยา และเวชภัณฑจากตางประเทศเปนจํานวนมาก กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามหา
กลวิธีในการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการปองกัน สงเสริมสุขภาพและรักษาโรค สมุนไพรไทยและ
การแพทยแผนไทยนับเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนซึ่งกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะเปนการใช
ทรัพยากรและภูมิปญญาไทยที่นอกจากมีความปลอดภัยแลวยังเปนการประหยัดเงินตราของประเทศอีกดวย
สมุนไพรตามพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งยังไมไดผสม
ปรุง หรือแปรสภาพ
แตในทางการคาสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงสภาพไป เชน หัน่ เปนชิน้ ใหเล็กลง บดเปนผงให
ละเอียด นําผงที่บดมาอัดเปนเม็ดหรือนํามาใสแคปซูล
ในป จ จุ บั น ได มี ก ารนํ า สมุ น ไพรมาใช อ ย า งกว า งขวาง เช น ใช เ ป น อาหาร อาหารเสริ ม
เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องสําอาง สวนประกอบในเครื่องสําอาง ใชแตงกลิ่นและสีอาหาร ตลอดจน ใชเปน
ยาฆาแมลง
สวนของพืชที่นํามาใชเปนสมุนไพร
สวนของพืชที่เรานํามาใชเปนยานั้นมีหลายสวนขึ้นอยูกับตัวยาวาใชสวนใดของพืช ซึ่ง
สวนของพืชที่นํามาใชเปนสมุนไพร มีดังนี้
1. ราก (Root) รากของพืชจะมี 2 แบบ คือ แบบทีม่ ีรากแกวและรากฝอย ซึ่งสามารถนํามาใช
ทําเปนยาไดทั้ง 2 แบบ

ลําตน (Stem) สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ
ลําตนเหนือดิน (Aerial Stem) ไดแก พืชที่มีลําตนอยูเหนือดินทั้งหลาย มีทั้งตนใหญและตน
เล็ก อาจนําเปลือกหรือเนื้อไมมาทําเปนยาได
2.
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ลําตนใตดิน (Underground Stem) จะมีลักษณะคลายราก แตจะมีขนาดใหญ มีรูปรางตาง ๆ
ซึ่งเราเรียกสวนที่อยูใตดินวา “หัว” หรือ “เหงา”
ใบ (Leaf) ใบของพืชจะมีรูปรางแตกตางกันไป เชน รูปเรียวยาว รูปรี รูปไข รูปใบหอก
รูปหัวใจ รูปไต รูปโล เปนตน
4. ดอก (Flower) ดอกไมจะประกอบดวย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู และเกสรตัวเมีย ซึ่ง
จะติดอยูบ นฐานรองดอก
5. ผล (Fruit) อาจเรียกเปนผลหรือเปนฝกก็ได
3.

สมุนไพรไทยที่ควรรูจัก
สมุนไพรไทยที่จะกลาวในที่นี้จะกลาวเฉพาะชื่อของพืชที่สามารถนํามาใชเปนยาในการรักษา
ปองกัน และเสริมสรางสุขภาพได ซึ่งสมุนไพรไทยนั้นมีจํานวนมากมายมหาศาล ตอไปนี้
จะกลาว
เฉพาะที่เราไดพบเห็นกันอยูบอย ๆ บางครั้งอาจคิดไมถึงวาเปนสมุนไพร พอจะยกตัวอยางไดดังนี้
กระเทียม หอม กระชาย กะเพรา กระวานไทย กานพลู ขา ขิง ขมิ้นชัน ดีปลี ตะไคร
พริ ก ไทย มะละกอ สั บปะรด กล ว ยน้ํา ว า ขี้เหล็ ก ฝ กคู น ชุ ม เห็ ด เทศ ชุ ม เห็ ด ไทย มะขาม มะขามเทศ
มะขามป อ ม หญ า คา หญ า หนวดแมว หญ า ป ก กิ ่ง ว า นหางจระเข ใบบั ว บก ใบพลั บ พลึ ง ใบแมงลั ก
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 หนุมานประสานกาย วานน้าํ แกนขนุน ชะลูด เปราะหอม วานนาง
คํา
วิธีใชสมุนไพร

สมุนไพรที่มีการนํามาใชในปจจุบันนี้มักนํามาปรุงเปนยาเพื่อใชรักษา ปองกัน และสรางเสริม
สุขภาพ แตสวนมากจะเปนการรักษาโรค ที่พบมากมีดังนี้

ยาตม อาจเปนสมุนไพรชนิดเดียวหรือหลาย ๆ ชนิดก็ไดที่นํามาตม เพื่อใหสาระสําคัญที่
มีในสมุนไพรละลายออกมาในน้าํ วิธีเตรียมทําโดยนําสมุนไพรมาใสลงในหมอ ซึ่งอาจเปนหมอดินหรือหมอที่
เปนอะลูมิเนียม สเตนเลสก็ได แลวใสน้ําลงไปใหทวมสมุนไพร แลวจึงนําไปตั้งบนเตาไฟ ตมใหเดือดแลวเคี่ยวตอ
1.
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อีกเล็กนอย วิธีรับประทานใหรินน้ําสมุนไพรใสถวยหรือแกว หรือจะใชถวยหรือแกวตักเฉพาะน้ําขึ้นมาใน
ปริมาณพอสมควร หรือศึกษาจากผูขายยาบอก ยาตมบางชนิดสามารถใชไดเกินกวา 1 ครั้ง ดวยการเติมน้ําลงไป
แลวนํามาตมแลวเคี่ยวอีกจนกวารสยาจะจืดจึงเลิกใช เรามักเรียกยานีว้ า “ยาหมอ” จะมีรสชาติและกลิ่นทีไ่ มนา
รับประทาน น้ําหนักของสมุนไพรที่นํามาตมนั้น
แตละชนิดมักจะชั่ง ซึ่งมีหนวยน้ําหนักเปนบาท ตามรานที่
ขายจะมีเครือ่ งชัง่ ชนิดนี้ แตถา หมอทีจ่ า ยยา ไมชง่ั ก็จะใชวิธีกะปริมาณเอง ในการตมยานี้ถาเปนสมุนไพรสด
จะออกฤทธิ์ดีกวาสมุนไพรแหง แตตามรานขายยาสมุนไพรมักเปนสมุนไพรแหงเพราะจะเก็บไวไดนานกวา
ยาผง เปนสมุนไพรที่นํามาบดใหเปนผง ซึ่งตามรานขายขาสมุนไพรจะมีเครื่องบด โดย
คิดคาบดเพิ่มอีกเล็กนอย อาจเปนสมุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ไดที่นํามาบดใหเปนผง แลวนํามาใสกลอง
ขวด หรือถุง วิธีรับประทานจะละลายในน้าํ แลวใชดื่มก็ได หรือจะตักใสปากแลวดื่มน้ําตามใหละลายในปากได
ปจจุบนั มีการนํามาใสแคปซูล เพือ่ สะดวกในการรับประทาน พกพา และจําหนาย
2.

ยาชง วิธีเตรียมจะงายและสะดวกกวายาตม มักมีกลิน่ หอม เตรียมโดยหัน่ เปนชิ้นเล็ก ๆ
ตากหรืออบใหแหงแลวนํามาชงน้ําดื่มเหมือนกับการชงน้ําชา ปจจุบันมีสมุนไพรหลายอยางที่นํามาชงดื่ม มักเปน
สมุน ไพรชนิด เดี ยว เชน ตะไคร หญา หนวดแมว ชาเขีย วใบหมอ น หญ าป กกิ่ง เป นต น ในปจ จุบั นมี การนํ า
สมุนไพรมาบดเปนผงแลวใสซองมีเชือกผูกติดซอง ใชชงในน้าํ รอนบางชนิดมีการผสมน้าํ ตาลทรายแดงเพือ่ ใหมี
รสชาติดีขึ้นแลวนํามาชงกับน้ํารอนดื่ม ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้มีขายอยูทั่วไป
3.

ยาลูกกลอน เปนการนํายาผงมาผสมกับน้ําหรือน้ําผึ้งแลวปนเปนลูกกลม ๆ เล็ก ๆ วิธี
รับประทานโดยการนํายาลูกกลอนใสปาก ดื่มน้ําตาม
5. ยาเม็ด ปจจุบันมีการนํายาผงมาผสมน้ําหรือน้ําผึ้งแลวมาใสเครื่องอัดเปนเม็ด เครื่องมือนี้
หาซื้อไดงาย มีราคาไมแพง ใชมือกดได ไมตองใชเครื่องจักร ตามสถานที่ปรุงยาสมุนไพรหรือวัดที่มีการปรุงยา
สมุนไพรมักจะซื้อเครื่องมือชนิดนี้มาใช
6. ยาดองเหลา ไดจากการนําสมุนไพรมาใสโหลแลวใสเหลาขาวลงไปใหทวมสมุนไพร
ปดฝาทิ้งไวประมาณ 1-6 สัปดาห แลวรินเอาน้าํ มาดืม่ เปนยา ปจจุบันมีการจําหนายเปน “ซุมยาดอง” ซึง่ มีให
พบเห็นอยูบาง
7. นํามาใชสด ๆ อาจนํามาใชทาบาดแผล หรือใชทาแกพิษ เชน วานหางจระเข ผักบุง ทะเล
เปนตน นํามาตําใหแหลกแลวพอติดไวที่แผล เชน หญาคา ใบชุมเห็ด เปนตน นํามายางไฟแลวประคบ เชน ใบ
พลับพลึง เปนตน หรือนํามาใชเปนอาหาร เชน หอม กระเทียม กลวยน้าํ วา ขา ขิง ใบบัวบก เปนตน
4.

111

เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
อันตรายจากยาแผนโบราณ
จากปญหาของยาแผนโบราณในสังคมไทย สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ไดมีการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังการแพรระบาดของยา
สมุนไพรที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ ซึ่งเปนยาปลอมอยางสม่าํ เสมอ และจากผลการตรวจวิเคราะหยา
ปลอมเหลานั้น พบวา มีการปนเปอ นของจุลินทรียทีก่ อใหเกิดโรคหรือการลักลอบนําสารเคมีทีไ่ มปลอดภัยตอ
ผูบริโภคมาใสในยาแผนโบราณ เชน เมธทิลแอลกอฮอล คลอโรฟอรม การใสยาแกปวดแผนปจจุบัน เชน อินโด
เมทาซิน หรือแมแตการลักลอบนํายาเฟนิลบิวตาโซน และสเตียรอยด ซึง่ เปนยาควบคุมพิเศษทีม่ ีผลขางเคียงตอ
รางกายสูง ผสมลงในยาแผนโบราณ เพือ่ ใหเกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว ซึง่ ลวนแตเปนอันตรายตอผูบ ริโภคได
โดยเฉพาะสารสเตียรอยด มักจะพบเพรดนิโซโลนและเดกซามีธาโซน (Prednisolone) และ (Dexamethasone) ผสมอยู
ในสมุนไพรแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียน
สารสเตียรอยดที่ผสมอยูในยาแผนโบราณกอใหเกิดอันตรายตอรางกายไดมากมาย เชน
- ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาจถึงขั้นทําใหกระเพาะทะลุ ซึ่งพบในผูท
 ี่รับประทาน
ยากลุมนี้หลายรายที่กระเพาะอาหารทะลุ ทําใหหนามืด หมดสติ และอาจอันตรายถึงชีวิตได โดยเฉพาะในผูสูงอายุ
หรือผูที่มีโรคประจําตัวอยูแลว
- ทําใหเกิดการบวม (ตึง) ที่ไมใชอวน
- ทําใหกระดูกผุกรอน และเปราะงาย นําไปสูค วามทุพพลภาพได
- ทํ าให ค วามดั น โลหิ ต สู ง และระดั บ น้ ําตาลในเลื อ ดสู ง พบในบางรายที ่สู ง จนถึ ง ขั ้น เป น
อันตรายมาก
- ทําใหภูมิคุมกั นร างกายต่ํา มีโอกาสติด เชื้อไดงาย นําไปสูค วามเสี่ยงที่จะติด เชื้อและอาจ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได
บทกําหนดโทษตามกฎหมาย
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โบราณ มีดังนี้

บทกําหนดโทษตามกฎหมายสําหรับผูกระทําความผิดฝา ฝนกฎหมายในเรื่องของยาแผน

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 (หนึ่งหมื่นถึงหาหมื่นบาท)
4. ผูที่ขายยาปลอมจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 20 ป และปรับตั้งแต 2,000
– 10,000 บาท (สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท)
5. ผูที่โฆษณาขายยาโดยฝาฝนกฎหมายตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาท)
หลีกเลี่ยงการซื้อยาแผนโบราณที่อาจนํามาซึ่งอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการใชยาแผน
โบราณ มีคาถาที่เปนขอหามซึ่งทานควรทองจําไวใหขึ้นใจ
1. หามซือ้ ยาแผนโบราณจากรถเรขายตามวัดหรือตามตลาดนัดโดยเด็ดขาด เพราะอาจไดรับ
ยาที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตที่ไมไดมาตรฐาน ไมไดรับอนุญาตใหผลิตยา ไมไดขอขึ้นทะเบียนตามตํารับยา เพราะยาอาจ
มีการปนเปอนของจุลินทรียในระหวางการผลิต หรือมีการลักลอบผสมยาแผนปจจุบัน อาทิ สารสเตียรอยด ฯลฯ
เพื่อเรงผลการรักษาใหเร็วขึ้น นํามาซึ่งอันตรายตอผูบริโภคได
2. หามซื้อยาแผนโบราณตามคําโฆษณาชวนเชื่อวา ยาแผนโบราณนั้นสามารถรักษาโรคตาง
ๆ ไดครอบจักรวาล เชน แกปวดเมื่อย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือโฆษณาวารักษา
โรคมะเร็ง โรคเอดสได เพราะลวนเปนการโฆษณาที่โออวดเกินจริง ไมไดรับอนุญาตใหทําการโฆษณา
3. หามใชยาที่มีผูอื่นมาเชิญชวนใหลองใชโดยอางวาเขาเคยใชมาแลวไดผล อาการเจ็บปวย
หายทันที หรืออาการเจ็บปวยหายขาด
เลือกซื้อยาแผนโบราณอยางไรจึงปลอดภัย
หากทานมีอาการเจ็บปวย และมีความจําเปนที่จะตองซื้อยาแผนโบราณมาใชโปรด
1. ซื้อยาจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาเทานั้น
2. สังเกตฉลากยาแผนโบราณที่ตองการซื้อ (จากรานขายยาที่มีใบอนุญาตขายยา)
ฉลากตองมีขอความสําคัญตาง ๆ ดังนี้
ชือ่ ยา
เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา ซึ่งก็คือเลขทะเบียนตํารับยานั่นเอง
ปริมาณของยาที่บรรจุ
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
ชื่อผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
วัน เดือน ป ที่ผลิตยา

ที่
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คําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นชัดเจน
คําวา “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณีดวยอักษรสีแดง เห็นได
ชัดเจน ในกรณีทเ่ี ปนยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะที่
คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีเปนยาสามัญประจําบาน
คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว
อยางไรก็ตามในกรณีที่ฉลากบนภาชนะบรรจุยาแผนโบราณมีขนาดเล็กตั้งแต
3
ตารางนิว้ ลงมาผูผลิตจะไดรับการยกเวนใหไมตองแสดงบางขอความที่กลาวขางตน อยางไรก็ตาม ฉลากยาแผน
โบราณอยางนอยจะตองแสดงขอความ ชื่อยา เลขทะเบียนตํารับยา วันเดือนปที่ผลิตใหผูบริโภครับทราบ
วิธสี งั เกตเลขทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ มีดังนี้
1. หากเป น ยาแผนโบราณทีผ่ ลิ ต ในประเทศ จะขึ ้นต น ด วยอั กษร G ตามด วยเลขลํ าดั บ ที ่
อนุญาต........../ป พ.ศ. ...... เชน เลขทะเบียน G20/42
้ ตนดวยตัวอักษร K ตามดัวยเลข
2. หากเปนยาแผนโบราณที่นําเขาจากตางประเทศ จะขึน
ลําดับที่อนุญาต........../ป พ.ศ. ...... เชน เลขทะเบียน K15/42
3. หากเปนยาแผนโบราณที่แบงบรรจุ จะขึ้นตนดวยตัวอักษร H ตามดวยเลขลําดับ
ที่
อนุญาต........../ป พ.ศ. ...... เชน เลขทะเบียน H999/45
พบปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับยาแผนโบราณติดตอที่ใด
1. พบยาแผนโบราณที่ไมมีเลขทะเบียนตํารับ
2. พบการขายยาจากรถเรขาย การขายยาตามวัด แผงลอยและตลาดนัด และสงสัยวาเปนยา
ปลอม
3. พบการโฆษณายาแผนโบราณที่โออวดสรรพคุณวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรื อ
ปองกันโรคไดอยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด
4. สงสัยเกี่ยวกับยาแผนโบราณทานสามารถติดตอไปไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก
แหง หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและโปรดอยาลืม....... ซื้อยาแผนโบราณครั้งใดตองซื้อจากรานขายยาที่มี
ใบอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบฉลากใหรอบคอบกอนซื้อ วายานั้นมีเลขทะเบียนตํารับยาที่ถูกตอง
2.2 อันตรายจากการใชยาสมุนไพร
การใชสมุนไพรเพื่อการบํารุงสุขภาพและรักษาโรคไดสืบทอดมาชานาน ปจจุบันไดรับความ
นิยมมากขึ้น และไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการศึกษาคนควาอยางจริงจัง เชน การ
สงเสริมใหใชยาสมุนไพรและการบริการทางการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทั่วไป
ผลิตภัณฑสมุนไพรทัว่ ไปจัดอยูในจําพวกอาหารหรือสวนประกอบอาหารที่ฉลาก
ไม
ตองระบุสรรพคุณทางการแพทยหรือขนาดรับประทาน ดังนั้น ผูใชผลิตภัณฑสมุนไพรสวนมากจึงตองศึกษาจาก
หนังสือหรือขอคําปรึกษาจากผูรูหรือแพทยทางเลือก เชน แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน เปนตน
สําหรับสมุนไพรที่ใชเปนยาสวนมากจะทําในรูปชา สําหรับใชชงดื่ม ซึง่ มักมีรสขม หรือมีรส
เฝอน ทัง้ นีไ้ มควรหลงเชื่อชาสมุนไพรรสดีที่มีขายทั่วไป เพราะมักมียาสมุนไพรผสมอยูน อยมาก นอกจากนี้ยา

114
สมุนไพรที่อยูในรูปของยาชงดื่มแลว ยังมียาตม ยาดอง ยาผง ยาลูกกลอน และยาใชภายนอกดวย เปนยากพอก
หรือยาประคบ
ขอควรระวังในการใชยาสมุนไพร
1. พืชสมุนไพรหลายชนิดมีพิษโดยเฉพาะถาใชไมถูกสวน เชน ฟาทะลายโจร ควรใชสวน
ใบออน แตไมควรใชกานหรือลําตน เพราะมีสารไซยาไนตประกอบอยู ดังนัน้ กอนใชยาสมุนไพรตองแนใจวามี
อะไรเปนสวนประกอบบาง
2. กอนใชยาสมุนไพรกับเด็กและสตรีมีครรภ ตองปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง
3. การรับประทานยาสมุนไพรควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทยแนะนํา
หากใชในปริมาณที่เกินขนาดอาจเกิดผลขางเคียงที่เปนอันตรายมาก
4. ตองสังเกตเสมอวา เมื่อใชแลวมีผลขางเคียงอะไรหรือไม หากมีอาการผิดปกติ เชน ผื่น
คัน เวียนศีรษะ หายใจไมสะดวก หรือมีอาการถายรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทยโดยเร็ว
สรุป ยาทุกประเภทมีทั้งคุณและโทษ การใชยาโดยขาดความรูความเขาใจหรือใช
ไมถูก
กับโรค ไมถูกวิธี นอกจากไมเกิดประโยชนในการรักษาแลว ยังอาจกอใหเกิดอันตรายได โดยเฉพาะยาแผน
โบราณและยาสมุนไพรที่มีขายอยูทั่วไป มีจํานวนไมมากนักที่ผานกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น การ
เลือกใชยาดังกลาวจงตองคัดเลือกยาทีไ่ ดรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ตลอดจนตองทราบสรรพคุณและ
วิธีการใชที่ถูกกับสภาพและอาการเจ็บปวยของแตละบุคคล จึงจะเกิดประโยชนตอสุขภาพอยางแทจริง ทั้งนี้ กอน
ใชยาทุกประเภทควรคํานึงถึงหลักการใชยาทั่วไป โดยอานฉลากยาใหละเอียดและใชอยางระมัดระวัง ดังนี้
ถูกขนาด
หมายถึง
ใชยาในปริมาณที่ไดผลในการรักษา ไมใชในปริมาณที่มาก
หรือนอยเกินไป
ถูกเวลา
หมายถึง
ใชยาใหถูกตองตามวิธีการใชที่ระบุในฉลากยา
ถูกเวลา
หมายถึง
ใชยาใหถกู ตองตามเวลาทีร่ ะบุในฉลาก เชน
ยากอนอาหาร ควรรับประทานกอนมื้ออาหารอยางนอย
ครึ่งชั่วโมง
- ยาหลังอาหาร
ควรรับประทานหลังอาหารไปแลว
อยางนอย 15 นาที
ยากอนอาหาร ควรปรับประทานหลังอาหารมื้อเย็น
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
ถูกโรค
หมายถึง
ใชยาใหถูกกับอาการเจ็บปวยหรือโรคที่เปน ซึ่งจะตองไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยหรือผูรูเฉพาะดานอยางถูกตองเสียกอน
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กิจกรรม

ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลตํารับยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่มีในทองถิ่นอยางนอย 2 ชนิด
พรอมบอกสรรพคุณ วิธีการใช สวนประกอบสําคัญ และผลขางเคียงหรือขอควรระวังในการใช
ดังนี้
ยาแผนโบราณ
• ชือ่ ยา
• สรรพคุณ
• สวนประกอบสําคัญ
• วิธกี ารใช
• ขอควรระวัง
ยาสมุนไพร
• ชือ่ ยา
• สรรพคุณ
• สวนประกอบสําคัญ
• วิธกี ารใช
• ขอควรระวัง
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บทที่ 7
การปองกันสารเสพติด

สาระสําคัญ

ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด ตลอดจน
ลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด และสามารถรูวิธีการปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนสามารถ

อธิบายและบอกประเภทและอันตรายของสารเสพติดได
6. อธิบายและบอกลักษณะอาหารของผูติดสารเสพติดได
7. อธิบายถึงวิธีการปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดได
5.

ขอบขายเนือ้ หา

เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3

ปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด
ลักษณะอาการของผูติดยาเสพติด
การปองกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด

เรื่องที่ 1 ปญหา สาเหตุ ประเภท และอันตรายของสารเสพติด

สถานการณปจจุบันพบวา ภาวการณแพรระบาดของการใชสารเสพติดไดแพรระบาดเขาไปถึง
ทุกเพศทุกวัย ทุกกลุมอายุ สงผลกระทบตอสุขภาพพลานามัยของบุคคลกลุมนัน้ ๆ โดยเฉพาะการใชยาเสพติด
ในทางที่ผิดของกลุมเยาวชนที่กําลังศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษา หรือกลุมเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
สารเสพติด หมายถึง ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย
ยาเสพติด ทีจ่ ะกลาวในทีน่ ี้คือ ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2530) ซึ่งหมายถึงสารเคมีวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไม
วาจะรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน
ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยาง
รุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ ไปจะทรุดโทรมลงกับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือให
ผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติด ใหโทษ และสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ
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ดวย ทั้ งนี้ ตามที่รั ฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต ไม หมายความถึ งยาสามัญ ประจํ าบ านบางตํา ราตาม
กฎหมายวาดวยยาทีม่ ยี าเสพติดใหโทษผสมอยู
1.3 ประเภทของสารเสพติด

ยาเสพติดใหโทษแบงได 5 ประเภท [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.
2539) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522] ดังนี้
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 มีจาํ หนายตามรานขายยา ไดแก ยาแกไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน หรือยาแกทองเสียที่มีตัว
ยาไดเฟนอกซิน เปนตน ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 มีประโยชนทางการแพทย และ
มีโทษนอยกวายาเสพ
ติดใหโทษอื่น ๆ
4. ยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เปนน้ํายาเคมีที่นํามาใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท
1 ไดแก น้าํ ยาเคมี อาซิติกแอนไฮไดรด อาซิติลคลอไรด เอทิลิดีน ไดอาเซเตท สารเออรโกเมทรีน และคลอซูโดอีเฟด
รีน ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้สวนใหญไมมีการนํามาใชประโยชนในการบําบัดรักษาอาการของโรคแตอยางใด
5. ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ไดแก พืชกัญชา พืชกระทอม พืชฝน และพืชเห็ดขีค้ วาย ยา
เสพติดใหโทษประเภทนี้ไมมีประโยชนทางการแพทย
พระราชบัญญั ติยาเสพติดใหโทษ กําหนดบทลงโทษสําหรั บผูทํา การผลิ ต นํา เขา สงออก
จําหนาย มีไวครอบครอง และการเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1, 2, 3 และ 5 นอกจากนีย้ ังมีบทลงโทษสําหรับผู
ยุยง หรือสงเสริม หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวกในการที่ผูอื่นเสพยาเสพติดให
โทษ
การเสพ หมายถึง การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีการใด ๆ เชน รับประทาน
สูดดม ฉีด
ผู ติ ด ยาเสพติ ด ให โ ทษ ถ า สมั ค รเข า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาในสถานพยาบาลที ่ก ระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเปนสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยา กอนที่ความผิดจะปรากฏและไดปฏิบัติครบถวน
ตามระเบียบของสถานพยาบาลแลว กฎหมายจะเวนโทษสําหรับการเสพยา
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือวัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หมายถึง “วัตถุที่ออกฤทธิ์ ตอจิตและ
ประสาทที่เปนสิ่งธรรมชาติหรือไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ที่เปนวัตถุ
สงเคราะห ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
วัตถุออกฤทธิ์แบงได 4 ประเภท [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2539) เรื่อง
ระบุชือ่ และจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิต์ ามความในพระราชบัญญัติวัตถุทีอ่ อกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.
2518] ดังนี้
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วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1
มี ค วามรุ น แรงในการออกฤทธิ ์ม าก ทํ า ให เ กิ ด อาการ
ประสาทหลอน ไมมีประโยชนในการบําบัดรักษาอาการของโรค ไดแก ไซโลไซบัน และเมสคาลีน
เชน ยากระตุน ระบบประสาท เชน อีเฟดรีน เฟเนทิลลีน เพ
2. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
โมลีน และยาสงบประสาท เชน ฟลูไนตราซีแพม มิดาโซแลม ไนตราซีแพม วัตถุประเภทนี้มีการนําไปใชในทาง
ที่ผิด เชน ใชเปนยาแกงวง ยาขยัน หรือเพื่อใชมอมเมาผูอื่น
ใช ใ นรู ป ยารั ก ษาอาการของโรค ส ว นใหญ เ ป น ยากด
3. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3
ระบบประสาทสวนกลาง เชน เมโพรบาเมต อะโมบารบิตาล และยาแก ปวด เพตาโซซีน การใชยาจําพวกนี้
จําเปนตองอยูใ นความควบคุมดูแลของแพทย
ได แ ก ยาสงบประสาท/ยานอนหลั บ ในกลุ ม ของ
4. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4
บารบติ เู รต เชน ฟโนบารบติ าล และเบ็นโซไดอาซีปน ส เชน อัลปราโซแลม ไดอาซีแพม สวนใหญ
มีการ
นํามาใชอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อบําบัดรักษาอาการของโรค และการนํามาใชในทางที่ผิด การใชยาวัตถุออกฤทธิ์
ประเภทนี้ตองอยูภายใตการควบคุมของแพทยเชนเดียวกับการใชวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3
สารระเหย ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 หมายถึง “สารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย”
สารระเหย เป น สารเคมี 14 ชนิ ด และผลิ ต ภั ณฑ 5 ชนิ ด [ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) เรือ่ งกําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑเปนสารระเหย]
สารเคมี 14 ชนิด ไดแก อาซีโทน เอทิลอาซีเตท โทลูอีน เซลโลโซลฟ ฯลฯ
ผลิตภัณฑ 5 ชนิด ไดแก ทินเนอร แลคเกอร กาวอินทรียสังเคราะห กาวอินทรียธรรมชาติ
ลูกโปงวิทยาศาสตร
1.

การติดยากับการเสพยา
องคการอนามัยโลกไดใหการนิยามของภาวะที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไว ดังนี้
1. การใชยาในทางทีผ่ ดิ (Harmful use, abuse) หมายถึง การใชยาเสพติดในลักษณะอันตรายตอ
สุขภาพ ทัง้ ทางดานรางกายและดานจิตใจ เชน ภาวะซึมเศราจากการดื่มสุราอยางหนัก
2. การติดสารเสพติด (Depenedence syndrome) หมายถึง ภาวะผิดปกติทางดานปญญา ความคิด
อาน และระบบสรีระรางกายซึ่งเกิดภายหลังจากการใชสารเสพติดซ้ํา ๆ และมีอาการตาง ๆ ดังตอไปนี้รวมดวย
1) มีความตองการอยางรุนแรงที่จะใชสารตัวนั้น ๆ
2) มีความยากลําบากในการควบคุมการใชทง้ั ปริมาณและความถี่
3) ยังคงใชสารนั้นตอไปทั้ง ๆ ที่รูวาจะเปนอันตรายตอรางกาย
4) หมกมุนอยูกับการใชสารเสพติดมากกวาการทํากิจกรรมอื่นที่สําคัญกวา
5) มีอาการดื้อยา คือ ตองเพิ่มปริมาณการใช เพื่อใหไดผลเทาเดิม
6) เมื่อหยุดการใชยาจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาทางรางกาย (Physical with)
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1.4 สาเหตุของการติดสารเสพติด

สาเหตุที่เกิดจากความรูเทาไมถึงการณ
1) อยากทดลอง เกิดจากความอยากรูอยากเห็นซึ่งเปนนิสัยของคนโดยทั่วไป และ
โดยที่ไมคิดวาตนจะติดสิ่งเสพติดนี้ได จึงทําการทดลองใชสิ่งเสพติดนั้น ในการทดลองใชครั้งแรก ๆ อาจมี
ความรูสึกดีหรือไมดีก็ตาม ถายังไมติดสิ่งเสพติดนั้นก็อาจประมาท ไปทดลองใชในสิ่งเสพติดนั้นอีก จนในทุกสุด
ก็ติดสิ่งเสพติดนั้น หรือถาไปทดลองใชสิ่งเสพติดบางชนิด เชน เฮโรอีน แมจะเสพเพียงครั้งเดียวก็อาจทําใหติดได
2) ความคึ ก คะนอง คนบางคนมี ค วามคึ ก คะนอง ชอบพู ด อวดเก ง เป น นิ สั ย
โดยเฉพาะวัยรุนมักจะมีนิสัยดังกลาว คนพวกนี้อาจแสดงความเกงกลาของตน ในกลุมเพื่อนโดยการแสดงการใช
สิง่ เสพติดใหเพือ่ นฝูงยอมรับวาตนเกง โดยมิไดคํานึงถึงผลเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึน้ ภายหลังแตอยางไร
ในที่สุดตนเองก็กลายเปนคนติดสิ่งเสพติดนั้น
3) การชักชวนของคนอืน
่ อาจเกิดจากการเชื่อตามคําชักชวนโฆษณาของผูขาย
สินคาที่เปนสิ่งเสพติดบางชนิด เชน ยากระตุนประสาทตาง ๆ ยาขยัน ยามา ยาบา เปนตน โดยผูขายโฆษณา
สรรพคุณของสิ่งเสพติดนั้นวามีคุณภาพดีสารพัดอยางเชน ทําใหมีกําลังวังชา ทําใหมีจิตใจแจมใส ทําใหมีสุขภาพ
ดี ทําใหมีสติปญญาดี สามารถรักษาโรคไดบางชนิด เปนตน ผูทีเ่ ชื่อคําชักชวนโฆษณาดังกลาวจึงไปซื้อตามคํา
ชักชวนของเพื่อนฝูง ซึ่งโดยมากเปนพวกที่ติดสิ่งเสพติดนั้นอยูแลว ดวยความเกรงใจเพื่อน หรือเชื่อเพื่อน หรือ
ตองการแสดงวาตัวเปนพวกเดียวกับเพื่อน จึงใชสิ่งเสพติดนั้น
2. สาเหตุที่เกิดจากการถูกหลอกลวง
ปจจุบันนี้มีผูข ายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเครือ่ งดืม่ บางรายใชสิง่ เสพติดผสมลง
ในสินคาที่ขาย เพื่อใหผูซื้อสินคานั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก
ซึ่งในกรณีนี้ ผู
ซื้ออาหารนั้นมารับประทาน จะไมรูสึกวาตนเองเกิดการติดสิ่งเสพติดขึ้นแลว รูแตเพียงวาอยากรับประทานอาหาร
ขนม หรือเครือ่ งดื่มที่ซือ้ จากรานนัน้ ๆ กวาจะทราบก็ตอเมื่อตนเองรูสึกผิดสังเกตตอความตองการ จะซื้ออาหาร
จากรานนั้นมารับประทาน หรือตอเมื่อมีอาการเสพติดรุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง
3. สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บปวย
1) คนที่มีอาการเจ็ บป วยทางกายเกิ ดขึ้นเพราะสาเหตุต าง ๆ เชน ไดรั บบาดเจ็ บ
รุนแรง เปนแผลเรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยูเปนประจํา เปนโรคประจําตัวบางอยาง เปนตน ทําใหไดรับทุกขทรมาน
นั้น ซึ่งวิธีหนึ่งที่ทําไดงายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้นได ซึ่งไมใชเปนการรักษาที่เปน
ตนเหตุของความเจ็บปวย เพียงแตระงับอาการเจ็บปวดใหหมดไปหรือลดนอยลงไดชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์ยาหมดไปก็
จะกลับเจ็บปวดใหม ผูปวยก็จะใชยานั้นอีก เมื่อทําเชนนี้ไปนาน ๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้น
1.
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2) ผูท
 ีม่ ีจิตใจไมเปนปกติ เชน มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิต มี

ความเศราสลด เสียใจ เปนตน ทําใหสภาวะจิตไมเปนปกติจนเกิดการปวยทางจิตขึน้ จึงพยายามหายาหรือสิง่ เสพ
ติดที่มีฤทธิ์สามารถคลายความเครียดจากทางจิตไดชั่วขณะหนึ่งมารับประทาน แตไมไดรักษาที่ตนเหตุเมื่อยาหมด
ฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับมาเครียดอีก และผูป วยก็จะเสพสิง่ เสพติด ถาทําเชนนีไ้ ปเรื่อย ๆ ก็จะทําใหผูน ั้นติดยาเสพติด
ในที่สุด
3) การไปซื้อยามารับประทานเองโดยไมท ราบสรรพคุณยาที่แท จริง ขนาดยาที่
ควรรับประทาน การรับประทานยาเกินจํานวนกวาที่แพทยไดสั่งไว การรับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด
หรือรับประทานติดตอกันนาน ๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได หรือบางครั้งทําใหเกิดการเสพติดยานั้นได
สาเหตุอื่น ๆ
การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือเปนผูข ายหรือผูผ ลิตเอง จึงทําใหมีโอกาส
ติดสิ่งเสพติดใหโทษนั้นมากกวาคนทั่วไป
เมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่น องที่ติดสิ่งเสพติดอยู ผูนั้นยอมไดเ ห็นวิธีการเสพของผูที่อ ยู
ใกลชิด รวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมตาง ๆ ของเขาดวย และยังอาจไดรับคําแนะนําหรือชักชวนจากผูเสพดวย จึงมี
โอกาสติดได
1) คนบางคนอยูในสภาพที่มีปญหา เชน วางงาน ยากจน คาใชจายเพิ่มโดยมีรายได
ลดลง หรือคงที่ มีหนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ไมไดก็หันไปใชสิ่งเสพติดชวยผอนคลายความรูสึก
ในความทุกขยากตาง ๆ เหลานี้ แมจะรูวาเปนชั่วครูชั่วยามก็ตาม เชน กลุมใจที่เปนหนี้คนอื่นก็ไปกินเหลา หรือสูบ
กัญชาใหเมาเพื่อที่จะไดลืมเรื่องหนี้สิน บางคนตองการรายไดเพิ่มขึ้น โดยพยายามทํางานใหหนักและมากขึ้นทั้ง ๆ
ทีร่ างกายออนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุนประสาทเพื่อใหสามารถทํางานตอไปได เปนตน ถาทําอยูเปน
ประจําทําใหติดสิ่งเสพติดนั้นได
2) การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผูที่ตนสนิทสนมรักใครหรือเพื่อน จึงเห็นวาเปนสิ่ง
นาลอง เปนสิ่งโกเก เปนสิ่งแสดงความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชสิ่งเสพติดนั้นจนติด
3) คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือผิดหวัง
ในชีวิตสังคม เพื่อเปนการประชดตนเองหรือคนอื่น จึงไปใชสิ่งเสพติดจนติดทั้ง ๆ ที่ทราบวาเปนสิ่งไมดีก็ตาม
4.

1.5 อันตรายและโทษของสารเสพติด

สารเสพติดใหโทษมีหลายชนิดไดแพรระบาดเขามาในประเทศไทย จะพบในหมูเด็กและ
เยาวชนเปนสวนมาก นับวาเปนเรื่องรายแรงเปนอันตรายตอผูเ สพและประเทศชาติเปนอยางยิง่ ผูเ รียนควรทราบ
อันตรายจากสารเสพติดในแตละชนิด ดังนี้
1. ฝน (Opium) ฝนจะมีฤทธิ์กดประสาท ทําใหนอนหลับเคลิบเคลิ้ม ผูที่ติดฝนจะมีความคิด
อา นชา ลง การทํา งานของสมอง หั ว ใจ และการหายใจช า ลง นอกจากนี ้ ยั งพบวา ฝ น ทํา ให
ตั บเสื ่อ ม
สมรรถภาพปลายประสาทและกลามเนือ้ หัวใจอักเสบ ระบบยอยอาหารเสือ่ มสมรรถภาพ
เบือ่ อาหาร 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
บางรายมีอาการรุนแรงถึงขนาดถายเปนเลือด ที่ภาษาชาวบานเรียกวา
“ลงแดง” ผูติดยาจะมีความตองการยา
อยางรุนแรงจนขาดเหตุผลที่ถูกตอง อาการขาดยานี้จะเพิ่มขึ้นในระยะ 24 ชัว่ โมงแรก และจะเกิดมากทีส่ ุดภายใน
48-72 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ อาการจะคอย ๆ ลดลง
2. มอรฟน (Morphine) เปนแอลคาลอยดจากฝนดิบ มีฤทธิ์ทั้งกดและกระตุนระบบประสาท
สวนกลาง ทําใหศูนยประสาทรับความรูสึกชา อาการเจ็บปวดตาง ๆ หมดไป กลามเนื้อคลายตัว มีความรูสึกสบาย
หายกังวล นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กดศูนยการไอทําใหระงับอาการไอ กดศูนยควบคุมการหายใจ ทําใหรางกายหายใจ
ชาลง เกิดอันตรายถึงแกชีวิตได สวนฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางจะทําใหคลื่นไส อาเจียน มานตาหรี่
บางรายมีอาการตืน่ เตนดวย กระเพาะอาหารและลําไสทาํ งานนอยลง หูรดู ตาง ๆ หดตัวเล็กลง จึงทําใหมอี าการ
ทองผูกและปสสาวะลําบาก
3. เฮโรอีน (Heroin) สกัดไดจากมอรฟนโดยกรรมวิธีทางเคมี ซึ่งเกิดปฏิกิริยาระหวางอมรฟน
และน้ํายาอะซิติค แอนไฮไดรด เปนยาเสพติดที่ติดไดงายมาก เลิกไดยาก มีความแรงสูงกวามอรฟนประมาณ 5-8
เทา แรงกวาฝน 80 เทา และถาทําใหบริสุทธิ์จะมีฤทธิ์แรงกวาฝนถึง 100 เทาตัว เฮโรอีนเปนยาเสพติดใหโทษที่
รายแรงที่สุด ใชไดทั้งวิธีสูบฉีดเขากลามเนื้อหรือเสนเลือดดํา ละลายไดดีในน้ํา เฮโรอีน มีฤทธิ์ทําใหงวงนอน
งุนงง คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ร างกายผอมลงอยา งรวดเร็ ว อ อนเพลี ย ไมก ระตื อรือ รน ไม อยากทํา งาน
หงุดหงิด โกรธงาย มักกออาชญากรรมไดเสมอ มักตายดวยมีโรคแทรกซอน หรือใชยาเกินขนาด
4. บารบิทูเรต (Barbiturates) ยาที่จัดอยูในพวกสงบประสาทใชเปนยานอนหลับ ระงับความ
วิตกกังวล ระงับอาการชักหรือปองกันการชัก ที่ใชกันแพรหลายไดแก เซดคบารบิตาล ออกฤทธิ์กดสมอง ทํา
ใหสมองทํางานนอยลง ใชยาเกินขนาดทําใหมีฤทธิ์กดสมองอยางรุนแรง ถึงขนาดหมดความรูส ึกและเสียชีวิต จะ
มีอาการมึนงงในคอหงุดหงิด เลื่อนลอย ขาดความรับผิดชอบ มีความกลาอยางบาบิ่น ชอบทะเลาะวิวาท กาวราว
ทํารายตนเอง คลุมคลัง พูดไมชัด เดินโซเซคลายกับคนเมาสุรา ขาดความอาย อาทิ สามารถเปลื้องเสื้อผาเพื่อเตน
โชวได
ยากลอมประสาท (Tranquilizers) เปนยาที่มีฤทธิ์กดสมอง ทําใหจิตใจสงบหายกังวล แต
ฤทธิ์ไมรุนแรงถึงขั้นทําใหหมดสติหรือกดการหายใจ การใชยาเปนเวลานาน จะทําใหรางกายเกิดความตานทาน
ตอยาและเกิดการเสพติดไดและมีแนวโนมจะปวยดวยโรคความดันโลหิตต่ํา โรคกระเพาะลางเดินอาหาร ฯลฯ
6. แอมเฟตามีน (Amphetamine) มีชื่อที่บุคคลทั่วไปรูจัก คือ ยาบา หรือยาขยันเปนยาที่มีฤทธิ์
กระตุน ประสาทสวนกลาง และระบบประสาทสวนปลาย ทําใหมอี าการตื่นตัว หายงวง พูดมาก ทําใหหลอดเลือด
ตีบเล็กลง หัวใจเตนเร็วขึ้น ความดันเลือดสูง มือสั่นใจสั่น หลอดลมขยาย มานตาขยาย เหงื่อออกมาก ปากแหง
เบือ่ อาหาร ถาใชเกินขนาดจะทําใหเวียนศีรษะนอนไมหลับ ตัวสัน่ ตกใจงาย ประสาทตึงเครียด โกรธงาย จิตใจ
สับสน คลื่นไส อาเจียน ทองเดินและปวดทองอยางรุนแรง มีอาการชักหมดสติ และตายเนือ่ งจากหลอดเลือดใน
สมองแตกหรือหัวใจวาย
7. กัญชา (Cannabis) เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง ขึ้นไดงายในเขตรอน อาทิ ไทย อินเดีย เม็กซิโก
ผลที่เกิดขึ้นตอรางกายจะปรากฏหลังจากสูบ 2-3 นาที หรือหลังจากรับประทานครึ่งถึง 1 ชั่วโมง ทําใหมีอาการ
ตื่นเตน ชางพูด หัวเราะสงเสียงดัง กลามเนื้อแขนขาออนเปลี้ยคลายคนเมาสุรา ถาไดรับในขนาดสูง ความรูสึกนึก
5.
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คิดและการตัดสินใจเสียไป ความจําเสื่อม ประสาทหลอน หวาดระแวง ความคิดสับสน ไมสนใจสิ่งแวดลอม การ
สูบกัญชา ยังทําใหเกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหืดหลอดลม มะเร็ง ที่ปอด บางรายมีอาการทองเดิน อาเจียน
มือสั่นเปนตะคริว หลอดเลือดอุดตัน หัวใจเตนเร็ว ความรูส ึกทางเพศลดลงหรือหมดไป และเปนหนทางนําไปสู
การเสพติดยาชนิดอืน่ ๆ ไดงา ย
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 แลวเขาสูเ นื้อเยื่อตาง ๆ
ของรางกาย เกิดพิษซึ่งแบงไดเปน 2 ระยะ คือ
พิษระยะเฉียบพลัน ตอนแรกจะรูส ึกเปนสุข ราเริง ควบคุมตัวเองไมได คลายกับคนเมา
สุรา ระคายเคืองเยือ่ บุภายในปากและจมูก น้าํ ลายไหลมาก ตอมามีฤทธิ์กดทําใหงวงซึม หมดสติ ถาเสพในปริมาณ
มากจะไปกดศูนยหายใจทําใหตายได
พิษระยะเรื้อรัง หากสูดดมสารระเหยเปนระยะเวลานานติดตอกัน จะเกิดอาการทาง
ระบบประสาท วิเวียนศีรษะ เดินโซเซ ความคิดสับสน หัวใจเตนผิดปกติ เกิดการอักเสบของหลอดลม ถายทอด
ทางพันธุกรรม เปนเหตุใหเด็กที่เกิดมามีความพิการได เซลลสมองจะถูกทําลายจนสมองฝอ จะเปนโรคสมอง
เสื่อมไปตลอดชีวิต
10. ยามา เปนชื่อที่ใชเรียกยาเสพติดที่มีสวนของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine)
สารประเภทนี้แพรระบาดอยู 3 รูปแบบดวยกัน คือ
1) แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate)
2) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)
3) เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine Hydrochloride)
ซึง่ จากผลการตรวจพิสจู นยาบาปจจุบันที่พบอยูในประเทศไทยมักพบวา เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอ
ไรดผสมอยู
ยาบา จัดอยูในกลุม ยาเสพติดทีอ่ อกฤทธิ์กระตุนประสาท มีลักษณะเปนยาเม็ดกลมแบน
ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ําหนักเม็ดยาประมาณ 80100 มิลลิกรัม มีสีตางๆ กัน เชน สีสม สีน้าํ ตาลสีมวง สีเทา สีเหลือง และสีเขียว มีสัญลักษณที่ปรากฏบนเม็ดยา
เชน ฬ, M, PG, WY สัญลักษณรูปดาว, รูปพระจันทรเสี้ยว, 99 หรือ อาจเปนลักษณะของเสนแบงครึง่ เม็ด ซึ่ง
ลักษณะเหลานี้อาจปรากฏบนเม็ดยาดานหนึ่งหรือทั้งสองดานหรือ อาจเปนเม็ดเรียบทั้งสองดานก็ได
อาการผูเ สพ
เมื่อเสพเขาสูรางกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทําใหรางกายตื่นตัว หัวใจเตนเร็ว ความดัน
โลหิตสูงบ ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แตเมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติ ประสาทลาทําใหการ
ตัดสินใจชา และผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใชติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหสมองเสื่อม
เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวงคลุมคลั่ง เสียสติ เปนบาอาจทํารายตนเองและผูอื่นได หรือ
ในกรณีที่ไดรับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการหายใจทําใหหมดสติ และถึงแกความ
ตายได
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อันตรายที่ไดรับ
การเสพยาบากอใหเกิดผลรายหลายประการ ดังนี้
1. ผลตอจิตใจ เมื่อเสพยาบาเปนระยะเวลานานหรือใชเปนจํานวนมาก 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 ทําใหหมดสติและถึงแกความตายได
3. ผลตอพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุนสมองสวนที่ควบคุมความกาวราว และความ
กระวนกระวานใจ ดังนั้นเมื่อเสพยาบาไปนานๆ จะกอใหเกิดพฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป คือ ผูเสพจะมีความ
กาวราวเพิ่มขึน้ และหากยังใชตอไปจะมีโอกาสเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงวาจะมีคนมาทํารายตนเอง จึง
ตองทํารานผูอื่นกอน

โครงสรางทางเคมี

11. ยาอี, ยาเลิฟ
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี (Ecstasy) เปนยาเสพติดกลุมเดียวกัน จะแตกตางกันบางในดาน

ลักษณะของยาอี มีทั้งที่เปนแคปซูลและเปนเม็ดยาสีตางๆ แตที่พบในประเทศไทย สวน
ใหญมีลักษณะเปนเม็ดกลมแบน เสนผาศูนยกลาง 0.8-1.2 ซม. หนา 0.3-0.4 ซม. ผิวเรียบ และปรากฏสัญลักษณ
บนเม็ดยา เปนรูปตางๆ เชน กระตาย, คาวคาว, นก, ดวงอาทิตย, PT ฯลฯ
เสพโดยการรับประทานเปนเม็ด จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยูใน
รางกายไดนานประมาณ 6-8 ซม.
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี เปนยาที่แพรระบาดในกลุมวัยรุนที่ชอบเที่ยวกลางคืน ออก
ฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิก์ ระตุน ระบบประสาท ในระยะสัน้ ๆ 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
สงผลใหผูเสพมีโอกาสติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย และยังทําลายเซลลสมองสวนที่ทําหนาที่สงสารซีโรโทนิน
(Serotonin) ซึ่งเปนสาระสําคัญในการควบคุมอารมณใหมีความสุข ซึ่งผลจากการทําลายดังกลาว จะทําใหผูเสพเขา
สูสภาวะของอารมณที่เศราหมองหดหูอยางมาก และมีแนวโนมการฆาตัวตายสูงกวาปกติ
อาการผูเ สพ
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เหงื ่อ ออกมาก หั ว ใจเต น เร็ ว ความดั น โลหิ ต สู ง ระบบประสาทการรั บ รู เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Psychedelic) ทําใหการไดยินเสียงและการมองเห็นแสงสีตางๆ ผิดไปจากความเปนจริง
เคลิบเคลิ้ม ควบคุมอารมณไมได
อันตรายที่ไดรับ
การเสพยาอี กอใหเกิดผลรายหลายประการดังนี้
1. ผลตออารมณ เมือ่ เริม่ เสพในระยะแรกยาอีจะออกฤทธิ์กระตุนประสาท
ใหผู
เสพรูสึกตื่นตัวตลอดเวลา ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได เปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรม สําสอนทาง
เพศ
2. ผลตอการรูสึก การรับรูจะเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจริง
3. ผลตอระบบประสาท ยาอีจะทําลายระบบประสาท ทําใหเซลลสมองสวนที่ทําหนาที่
หลั่งสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนสาระสําคัญในการควบคุมอารมณนั้น ทํางานผิดปกติกลาวคือ เมื่อยาอีเขาสู
สมองแลว จะทําใหเกิดการหลั่งสาร “ซีโรโทนิน” ออกมามากเกินกวาปกติ สงผลใหจิตใจสดชื่นเบิกบาน แตเมื่อ
ระยะเวลาผานไปสารดังกลาวจะลดนอยลง ทําใหเกิดอาการซึมเศราหดหูอยางมาก อาจกลายเปนโรคจิต ประเภท
ซึมเศรา (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยากฆาตัวตาย นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลดลง ยังทําใหธรรมชาติ
ของการหลับนอนผิดปกติ จํานวนเวลาของการหลับลดลง นอนหลับไมสนิท จึงเกิดอาการออนเพลียขาดสมาธิใน
การเรียน และการทํางานออนเพลียขาดสมาธิในการเรียน และการทํางาน
4. ผลตอสภาวะการตายขณะเสพ มักเกิดเมื่อผูเสพสูญเสียเหงื่อมาก ทําใหเกิดสภาวะ
ขาดน้ําอยางฉับพลัน หรือกรณีที่เสพยาอีพรอมกับดืม่ แอลกอฮอลเขาไปมาก หรือผูท ี่ปวยเปนโรคหัวใจ จะทําให
เกิดอาการช็อกและเสียชีวติ ได
สรุป
สารเสพติดมีหลายชนิด มีฤทธิ์รายแรงทําลายสุขภาพ มีผลตอระบบประสาทเปน อยางมาก
ผูเสพจะมีอาการในลักษณะที่ควบคุมตนเองไมคอยได เปนไปตามฤทธิ์ของยาเสพติดแตละชนิดเมื่อเสพติดตอกัน
ไประยะหนึ่ง จะทําใหมีความตองการโดยขาดไมได และจะมีความตองการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดรางกายจะทรุด
โทรมลงและเสียชีวิตในที่สุด ยาเสพติดเหลานี้ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน
ยากลอมประสาท กัญชา ยาอี ฯลฯ
ผูเ รียนไมควรริลอง เพราะจะทําใหเกิดการเสพติดโดยงาย ทําใหเสียการเรียน เสียอนาคตใน
ที่สุด

เรื่องที่ 2 ลักษณะอาการของผูติดสารเสพติด
ลักษณะการติดยาเสพติด
ยาเสพติ ด บางชนิ ด ก อ ให เ กิ ด การติ ด ได ทั ้ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ แต ย าเสพติ ด บางชนิ ด ก็
กอใหเกิดการติดทางดานจิตใจเพียงอยางเดียว
ลักษณะทั่วไป
1. ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรา น้ํามูกไหล น้ําตาไหล ริมฝปากเขียวคล้ําแหง แตก (เสพ
โดยการสูบ)
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เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกับความจริง
3. บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มีรองรอยการเสพยาโดยการฉีดใหเห็น
4. ทีท
่ อ งแขนมีรอยแผลเปนโดยกรีดดวยของมีคมตามขวาง (ติดเหลาแหง ยากลอมประสาท
2.

ยาระงับประสาท)

ใสแวนตากรอบแสงเขมเปนประจํา เพราะมานตาขยายและเพื่อปดนัยนตาสีแดงก่ํา
6. มักสวมเสื ้อแขนยาวปกป ดรอยฉีด ยา โปรดหลีกใหพนจากบุ คคลที ่มีลักษณะดัง กล าว
ชีวิตจะสุขสันตตลอดกาล
7. มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยานั้นตอไปอีกเรื่อย ๆ
8. มีความโนมเอียงที่จะเพิ่มปริมาณของสิ่งเสพติดใหมากขึ้นทุกขณะ
9. ถาถึงเวลาที่เกิดความตองการแลวไมไดเสพจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาโดยแสดง
ออกมาในลักษณะอาการตาง ๆ เชน หาว อาเจียน น้ํามูกน้ําตาไหล ทุรนทุราย คลุมคลั่ง ขาดสติ โมโห ฉุนเฉียว
ฯลฯ
10. สิ่งเสพติดนั้นหากเสพอยูเสมอ ๆ และเปนเวลานานจะทําลายสุขภาพของผูเสพทั้งทาง
รางกายและจิตใจ
11. ทําใหรางกายซูบผอมมีโรคแทรกซอน และทําใหเกิดอาการทางโรคประสาทและจิตไม
ปกติ
การติดยาทางกาย
เปนการติดยาเสพติดที่ผูเสพมีความตองการเสพอยางรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิตใจ เมื่อถึง
เวลาอยากเสพแลวไมไดเสพ จะเกิดอาการผิดปกติอยางมาก ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเรียกวา “อาการขาดยา”
เชน การติดฝน มอรฟน เฮโรอีน เมื่อขาดยาจะมีการคลื่นไส อาเจียน หาว น้าํ มูก
น้ําตาไหล นอนไมหลับ
เจ็บปวดทั่วรางกาย เปนตน
การติดยาทางใจ
เปนการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความตองการหรือเกิดการติดเปนนิสัย หากไมไดเสพ
รางกายก็จะไมเกิดอาการผิดปกติ หรือทุรนทุรายแตอยางใด จะมีบางก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิดหรือกระวนกระวาย
วิธีสังเกตอาการผูติดยาเสพติด
จะสังเกตวาผูใดใชหรือเสพยาเสพติด ใหสังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย
และจิตใจตอไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงทางรางกาย จะสังเกตไดจาก
- สุขภาพรางกายทรุดโทรม ซูบผอม ไมมีแรง ออนเพลีย
- ริมฝปากเขียวคล้ํา แหง และตก
- รางกายสกปรก เหงือ่ ออกมาก กลิน
่ ตัวแรงเพราะไมชอบอาบน้าํ
- ผิวหนังหยาบกราน เปนแผลพุพอง อาจมีหนองหรือน้ําเหลือง คลายโรคผิวหนัง
- มีรอยกรีดดวยของมีคม เปนรอยแผลเปนปรากฏที่บริเวณแขน และ/หรือทองแขน
- ชอบใสเสือ้ แขนยาว กางเกงขายาว และสวมแวนตาดําเพือ่ ปดบังมานตาทีข่ ยาย
5.

2.

การเปลี่ยนแปลงทางจิต ความประพฤติและบุคลิกภาพ สังเกตไดจาก
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- เปนคนเจาอารมณ หงุดหงิดงาย เอาแตใจตนเอง ขาดเหตุผล
- ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่
- ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

- พูดจากาวราว แมแตบดิ ามารดา ครู อาจารย ของตนเอง

- ชอบแยกตัวอยูคนเดียว ไมเขาหนาผูอื่น ทําตัวลึกลับ
- ชอบเขาหองน้าํ นาน ๆ

- ใชเงินเปลืองผิดปกติ ทรัพยสินในบานสูญหายบอย

- พบอุปกรณเกีย่ วกับยาเสพติด เชน หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษตะกัว่
- มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด

- ไมสนใจความเปนอยูข องตนเอง แตงกายสกปรก ไมเรียบรอย ไมคอ ยอาบน้าํ

- ชอบออกนอกบานเสมอ ๆ และกลับบานผิดเวลา
- ไมชอบทํางาน เกียจคราน ชอบนอนตืน
่ สาย
- อาการวิตกกังวล เศราซึม สีหนาหมองคล้ํา

การสังเกตอาการขาดยา ดังตอไปนี้
- น้าํ มูกน้าํ ตาไหล หาวบอย
- กระสั บ กระส า ย กระวนกระวาย หายใจถี ่ ปวดท อ ง คลื ่น ไส อาเจี ย น เบื ่อ อาหาร
น้ําหนักลด อาจมีอุจาระเปนเลือด
- ขนลุก เหงือ่ ออกมากผิดปกติ
- ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดเสียวในกระดูก
- มานตาขยายโตขึ้น ตาพราไมสูแดด
- มีการสั่น ชัก เกร็ง ไขขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง
- เปนตะคริว
- นอนไมหลับ
- เพอ คลุมคลั่ง อาละวาด ควบคุมตนเองไมได
3.

เรื่องที่ 3

การปองกันและหลีกเลี่ยงการติดสารเสพติด
การดําเนินงานปองกันสารเสพติด จําเปนตองสรางใหกลุม เปาหมายมี “ภูมิคุมกัน”
เกิด
เฝาระวัง
ขึน้ กับตัวเอง มีทักษะชีวิต (Life Skill) เพียงพอทีจ่ ะไมใหตนเองตองติดยาเสพติดและสามารถ
พฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่ตนรัก เพื่อนสนิท ฯลฯ ติดยาเสพติดได
โดยสามารถดําเนินการไดดังนี้
1. ปองกันตนเอง ไมใชยาโดยมิไดรับคําแนะนําจากแพทย และจงอยาทดลองเสพยาเสพติด
ทุกชนิดโดยเฉพาะขาด เพราะติดงายหายยาก
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ปองกันครอบครัว ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวหรือที่อยูรวมกันอยาให
เกีย่ วของกับยาเสพติด ตองคอยอบรมสัง่ สอนใหรสู กึ โทษและภัยของยาเสพติด หากมี
ผูเ สพยาเสพติด
ในครอบครัว จงจัดการใหเขารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล ใหหายเด็ดขาด การรักษาแตแรกเริม่ ติดยาเสพติดมีโอกาส
หายไดเร็วกวาที่ปลอยไวนาน ๆ
3. ปองกันเพื่อนบาน โดยชวยชีแ้ จงใหเพือ่ นบานเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด โดยมิ
ใหเพื่อนบานรูเทาไมถึงการณ ตองถูกหลอกลวง และหากพบวาเพื่อนบานติดยาเสพติด จงชวยแนะนําใหไปรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล
4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ เมื่อทราบวาบานใด ตําบลใด มียาเสพติดแพร
ระบาดขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจทุกแหงทุกทองที่ทราบ หรือที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ กรมตํารวจ
(ศปส.ตร.) โทร. 0-2252-7962, 0-2252-5932 และที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(สํานักงาน ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2245-9350-9
2.

การปองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติดในชุมชน มีแนวทางดังนี้
1. ปองกันตนเอง ทําไดโดย
 ศึกษาหาความรูเพื่อใหรูเทาทันโทษพิษภัยของยาเสพติด
 ไมทดลองใชยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
 ระมัดระวังเรื่องการใชยา เพราะยาบางชนิดอาจทําใหเสพติดได
 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
 เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสรางสรรค
 เมื่อมีปญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไขที่ไมของเกี่ยกับยาเสพติดหากแกไขไมไดควร
ปรึกษาผูใหญ
2. ปองกันครอบครัว ทําไดโดย
 สรางความรัก ความอบอุนและความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว
 รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
 ดูแลสมาชิกในครอบครัวไมใหของเกี่ยวกับยาเสพติด
 ใหกําลังใจและหาทางแกไข หากพบวาสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด
3. ปองกันชุมชน ทําไดโดย
 ชวยชุมชนในการตอตานยาเสพติด
 เมื่อทราบแหลงเสพ แหลงคา หรือผลิตยาเสพติด ควรแจงใหเจาหนาที่ทราบ ทันทีที่
สํานักงาน ป.ป.ส. โทร. 0-2245-9414 หรือ 0-2247-0901-19 ตอ 258
โทรสาร 0-2246-8526
- ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ โทร. 1688
สรุป สารเสพติดไดแพรระบาดเขาไปถึงกลุมคนทุกกลุม สงผลกระทบตอสุขภาพของกลุมคน
เหลานั้น และมีผลตอประเทศชาติในที่สุด การดําเนินงานปองกันสารเสพติด จึงควรใหภูมิคุมกันแกกลุมเปาหมาย
โดยมีหลักการ รูปแบบกิจกรรมเพื่อปองกันสารเสพติดใหโทษที่ชัดเจน
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กิจกรรมที่ 1

ใหผูเรียนอธิบายตามประเด็นดังตอไปนี้

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

1.

กิจกรรมที่ 2
ให ผูเ รี ยนเลา ประสบการณ การมีสว นร ว มในการป อ งกั น และแก ปญ หาสารเสพติ ด ทัง้ ใน
สถานศึกษา สถานทีท่ าํ งาน และในชุมชน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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บทที่ 8
อันตรายจากการประกอบอาชีพ

สาระสําคัญ

ความรู  ความเขา ใจ เกีย่ วกั บอั นตรายที ่อาจเกิ ดขึ ้นในการประกอบอาชีพ ตลอดจนวิธี การ
ปองกันแกไขและวิธีปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ปองกันแกไขได

1. สามารถอธิบายถึง อันตรายที่อาจเกิด ขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางการ
2. สามารถอธิบายถึงวิธกี ารปฐมพยาบาลเมือ่ เกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพได

ขอบขายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 การปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน

เรื่องที่ 1 การปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ

สุขภาพกับการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกนั อยางมาก คือ
1. การประกอบอาชีพทําใหเรามีความเปนอยูทีด่ ีและในขณะเดียวกันการที่เราจะสามารถ
ประกอบอาชีพไดจําเปนตองมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ ทั้งสองสิ่งนี้ตองควบคูกันไปจึงจะทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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2. ความสัมพันธในทางลบ คือ การประกอบอาชีพสงผลเสียตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรคและ
อันตรายได ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองควบคุมและปองกันโรค รวมทั้งอันตรายจากการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ควร
ใหการศึกษาแกประชาชนใหประกอบอาชีพไดอยางปลอดภัย
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ปจจัยที่สําคัญไดแก
1. บุคคลผูปฏิบัติงานและควบคุมการทํางาน เปนผูควบคุม กําหนด และปฏิบัติการทําสิ่งตาง
ๆ องคประกอบตาง ๆ ของบุคคลที่สงผลใหเกิดโรคหรืออันตรายจากการทํางาน ไดแก
1.1 สภาวะทางรางกายและจิตใจ รางกายและจิตใจออนแอทําใหเกิดโรคหรืออันตรายได
1.2 ลักษณะนิสัยการทํางาน ตองรักการทํางาน ละเอียด รอบคอบ จึงจะไมเกิดโรคหรือ
อันตราย
1.3 การขาดความรูค วามสามารถในการทํางานและประสบการณก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดโรค
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สถานทีท่ าํ งาน แสง เสียง ฯลฯ
3. สารเคมี เปนสิ่งที่มีประโยชนและโทษในการประกอบอาชีพ
4. เชื้อโรคและพิษของเชื้อโรค เมื่อเขาสูรางกายอาจเกิดอันตรายได
5. เครื่องจักร เครื่องมือ และในการทํางาน หากใชอยางไมถูกตอง อาจเกิดอันตรายได

สภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Conditions)
เครื่องจักร : ไมมีอุปกรณปองกันสวนที่เคลื่อนไหว หรือมีไมเพียงพอ
เครื่องมือ : อุปกรณชํารุด เปนอันตราย
สิ่งของ
: วัสดุ วางไมเปนระเบียบ
อาคาร
: สิ่งปลูกสรางไมมั่นคง
สารเคมี
: วัตถุมีพิษไมมีที่เก็บโดยเฉพาะ
สภาพ ความรอน ความเย็น แสงสวาง เสียงดัง ฝุน ละออง ไอระเหย ฯลฯ
การกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts)
• เดินเครื่องจักรหรือทํางานที่ไมใชหนาที่ของตน หรือไมรูงาน
• เดินเครื่องเร็วเกินควร
• ถอดอุปกรณปอ งกันอันตรายออก
• ใชเครื่องมือไมถูกวิธี ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัย
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•
•
•
•
•

ทาปฏิบัติงานไมเหมาะสม
ไมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ประมาท มักงาย หรือหยอกลอกันในขณะทํางาน
จงใจฝาฝนกฎระเบียบ
อื่น ๆ

1.1 ความปลอดภัยทั่วไปในบริเวณโรงงาน
ขอพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน
1. หามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ยกเวนบริเวณที่อนุญาตใหสูบได
2. หามทิ้งกนบุหรี่ลงบนพื้น ตองทิ้งลงในภาชนะที่จัดไวใหเทานั้น
3. หามนําไมขีดไฟ หรือไฟแช็กชนิดจังหวะเดียวเขาไปในบริเวณที่หามสูบบุหรี่
4. หามหุงตมอาหารในบริเวณที่หามสูบบุหรี่
5. หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปในบริเวณที่ผลิตสารเคมีอันตรายและคลังพัสดุ
6. หามเก็บเสื้อผา รองเทา หมวก ถุงมือ และของใชสวนตัวอื่น ๆ ไวในที่ตามใจชอบ ให
จัดเก็บไวในตูที่จัดไวใหเทานั้น
7. หามบวนน้ําลายลงบนพื้นโรงงาน หรือในบริเวณที่ทํางาน
8. ใหทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่จัดไวไหเทานั้น
9. ควรรักษาความสะอาดของเครื่องใชประจําตัวอยางสม่ําเสมอ
10. ตองสวมเสื้อผา รองเทาใหเรียบรอยตลอดเวลาที่ทํางานในโรงงาน และสวมหมวกพรอม
ทั้งอุปกรณปองกันอันตรายอื่น ๆ ที่จําเปนเมื่อทํางานในโรงงาน
11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทันที
12. หากรู สึ ก เจ็ บ ป ว ยในเวลาทํ า งานให รี บ รายงานต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเพื ่อ จะได ทํ า การ
รักษาพยาบาลทันที
13. ใหเดินตามทางที่จัดไวในโรงงาน อยาวิ่งเมื่อไมมีเหตุจําเปน
14. จัด เก็ บ และเรี ย งสิ ่ง ของให เ ป น ระเบี ย บ เพื ่อ ให มี ท างเดิ น หรื อ ทํ า งานได ส ะดวกและ
ปลอดภัย
15. หามเลนเยาแหย หรือหยอกลอกันในบริเวณที่ทํางาน
16. หามฝกขับขี่ยานพาหนะในบริเวณโรงงาน
17. ตองเรียนรูถึงวิธีการดับเพลิงและการใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตาง ๆ
การใชและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณการทํางาน
1. ใหเก็บเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนที่เปนทางไมเกะกะ และ
เก็บรักษาใหอยูในสภาพที่ดี เมื่อจะใชหรือเตรียมจะใช ตองวางไวในที่ที่ไมเปนอันตรายแกบุคคลอื่น
2. ในขณะปฏิบัติงานบนทีส่ ูงหามวางเครื่องมือหรืออุปกรณอื่นใดบนนั่งราน
แทน
บันได หรือที่สูง เวนแตจะไดมีที่เก็บไวไมใหตก
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3. เครือ่ งมือไฟฟาชนิดมือถือหรือชนิดเคลื่อนยายได และไมมีฉนวนหุมสองชั้น จะตอง
ประกอบดวยสายไฟฟาชนิดสามสายและปลั๊กที่ตอไปยังสายดิน
4. ผูปฏิบัติงานทุ กคนเมื่อพบเห็นเครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณซึ่งถาปล อยทิ้งไวอาจ
กอใหเกิดอันตราย หรือพบเห็นเครือ่ งมืออุปกรณทีใ่ ชปองกันอันตรายนั้นไมไดมาตรฐาน ใหแจงผูบ ังคับบัญชา
ทราบโดยทันที
5. ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง หามผูปฏิบัติงานใชเครื่องมือที่ชํารุดบกพรอง
การใชอุปกรณยกยายสิ่งของ
1. อุปกรณยกของจะตองไมบรรทุกน้ําหนักเกินกวามาตรฐานการใชงานที่กําหนดไว
2. ผู ป ฏิ บั ติ ง านที ่ทํ า งานเกี ่ย วกั บ อุ ป กรณ ย กของจะต อ งสวมเครื ่อ งป อ งกั น อั น ตรายที ่
เหมาะสมกับงาน เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัยและถุงมือนิรภัย ฯลฯ
3. การทํางานเกี่ยวกับอุปกรณยกของจําเปนที่จะตองมีการประสานงานกับเจาหนาที่คนอืน่ ที่
ทํางานอยูในบริเวณเดียวกัน
4. ผูใ ชปน จัน่ กวาน และเครน จะตองเปนผูที่มีหนาทีแ่ ละไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
แลวเทานั้น
5. กอนทําการใชปนจั่น กวาน และเครนในแตละวัน ผูใชจะตองตรวจสอบใหแนใจว า
ปน จัน่ กวาน และเครนอยูใ นสภาพทีเ่ หมาะสมกับการใชงานและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เชน ตรวจหา
รอยราย รอยแตก การหลุดหลวมของนอตระบบไฮดรอลิกส ระบบควบคุมการทํางาน สมอเกี่ยว
โซ และเชือก
เปนตน
6. ผูใชปนจั่นจะตองไมยกของหนักขามศีรษะบุคคลอื่น นอกจากหัวหนางานจะสั่ง และ
ผูปฏิบัติงานที่ทํางานอยูใกล ๆ หรืออยูใตอุปกรณยกของนั้น จะตองระมัดระวังสิ่งของตกลงมาตลอดเวลา
7. ในขณะที่ปนจั่นหรือเครื่องยกอื่น ๆ กําลังยกของคางอยู ผูใชจะตองเอาใจใส
ไม
ปลอยปละละเลยปนจั่นหรือเครื่องยกเหลานั้น
8. ในการปฏิบัติงาน ผูใชปนจัน่ หรือเครื่องยกอืน่ ๆ ตองดูสัญญาณจากพนักงานผูมีความรู
ความชํานาญ และมีหนาที่ในเรื่องนี้แตเพียงผูเดียวเทานั้น
9. เมื่อใชปนจั่น กวาน และเครนในบริเวณทีม่ ีสายไฟหรืออุปกรณไฟฟาทีม่ ีกระแสไฟฟา
ไหลผานอยู ผูใชจะตองไมนําสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น กวาน และเครนซึง่ ไมมีเครือ่ งปองกันเขาใกลสายไฟ
หรืออุปกรณไฟฟานอยกวาระยะที่กฎหมายกําหนดไว
10. สลิงที่ใชกับเครื่องยกตาง ๆ จะตองเปนชนิดที่ทําดวยลวด โซเหล็ก หรือเชือกมะนิลา
11. สลิงทุกเสนจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 8 เทาของสิ่งของที่จะ
ยก
12. กอนที่จะใชสลิง จะตองตรวจดูใหละเอียดถีถ่ วนวาจะใชไดอยางปลอดภัยหรือไม หาม
ใชสลิงที่หงิกงอหรือมีเสนเกลียวขาดจนทําใหความแข็งแรงนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 11
13. เมื่อจะใชสลิงยกของที่มีขอบแข็งคม จะตองใชไมหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ที่เหมาะสมรองกัน
ไวไมใหสลิงชํารุดเสียหาย
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การใชเครื่องกลึง
1. หามวางเครือ่ งมือหรือวัตถุตาง ๆ ไวบนแทนเลือ่ นของเครือ่ งกลึง เวนแตเครือ่ งมือ ที่
จําเปนตองใชในงานที่กําลังทําอยูเทานั้น
2. จะตองจัดหาลัง ถังหรือภาชนะอื่น ๆ ที่เหมาะสมไวสําหรับใสเศษวัตถุ
3. ผูป ฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลจะตองสวมแวนตานิรภัย
เพื่อ
ปองกันอันตรายซึงอาจเกิดขึ้นกับดวงตา และตองใชแผนปดหนาอกที่ทําดวยผาที่มีสวนประกอบของใยสังเคราะห
นอยที่สุด เพื่อปองกันเศษโลหะที่รอน ซึ่งอาจจะกระเด็นถูกผิวหนัง หรือเสื้อผาที่สวมใส
4. หามวัดขนาดชิ้นงานขณะที่เครื่องกลึงกําลังหมุน
5. หามใชมือไปจับเพื่อดึงเศษโลหะออกจากชิ้นงาน โดยเฉพาะขณะที่กําลังกลึงอยู
การใชเครื่องขัดหรือหินเจียร
1. จะตองติดตั้งเครื่องขัดหรือหินเจียรใหยึดแนนกับพื้นโตะหรือฐานอื่น ๆ ที่มั่นคงแข็งแรง
2. จะตองมีฝาครอบเครื่องขัดเพือ่ ปองกันไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากเศษโลหะที่
กระเด็นออกมา
3. จะตองไมตั้งอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรารอบหมุนเร็วที่บริษัทผูผลิตกําหนดไว
4. จะตองปรับแผนรองขัด (Work Rest) ใหพอเหมาะโดยใหหา งจากจานขัดไมเกิน 1/8 นิ้ว
5. จานขัดที่สึกมากจนใชการไดไมดี จะตองเปลี่ยนใหมทันที
6. จานขัดที่ชํารุดจะตองทิ้งไป อยานํากลับมาใชอีก
7. ผูป ฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องขัดจะตองสวมแวนนิรภัยเพื่อปองกันอันตราย อัน
อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตา และสวมเครือ่ งกรองอากาศหายใจปองกันอันตรายจากฝุน ทีอ่ าจจะเกิดกับระบบหายใจ
และสวมถุงมือปองกันเศษโลหะ
การใชเครื่องตัด
1. ในการทํางานกับเครื่องตัด ผูปฏิบัติงานจะตองสวมเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน
เครื่องปองกันดวงตา ถุงมือ รองเทา ผาหรือหนังกันเศษโลหะ
2. เครื่องตัดจะตองมีเครื่องปองกันอันตรายประจําเครื่อง เชน แผนใสนิรภัยปองกันเศษ
ชิ้นงานกระเด็นเขาตา หรือมีฝาครอบวงลอ
3. ในหองปฏิบัติงานจะตองมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อกําจัดฝุนโลหะ
ที่
เกิดขึ้น ถ าไมมี ระบบระบายอากาศ จะตองใหผูปฏิบัติ งานสวมอุ ปกรณปอ งกันฝุนตลอดระยะเวลา
ที่
ปฏิบัติงานกับเครื่องตัดดังกลาว
การใชเครื่องปมโลหะ
1. ควรใชเครื่องปม ทีอ่ ยูใ นสภาพทีปลอดภัยตอการใชงาน หรือมีการติดตัง้ อุปกรณปองกัน
อันตรายแลวเทานั้น
2. ถาตองปมงานชิ้นเล็กหรืองานที่คอนขางยุงยาก ควรใชเครื่องมือชวยจับชิ้นงาน
3. เมื่อตองการติดตั้ง เคลื่อนยาย และปรับแตงแมพิมพ ควรใชบล็อกนิรภัยทุกครั้ง
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แลวเทานั้น

4. การติดตั้ง เคลื่อนยาย หรือปรับแตงแมพิมพ ตองกระทําโดยบุคคลที่ไดรับการฝกอบรม

การใชเครื่องจักรทั่วไป
1. ขจัดสวนที่เปนอันตรายทุกสวนของเครื่องจักรใหหมดไป (อาจใชหุน ยนตชวยทํางานใน
จุดที่มีอันตราย เปนตน) หรือทําการปองกันสวนที่มีอันตรายนั้น เชน ติดตัง้ ที่ปองกัน หรือ ฝาครอบ หรือใช
เครื่องจักรอัตโนมัติ
2. ทํางานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเครงครัด
3. สวมใสเสื้อผาที่รัดกุม อยาสวมเสื้อปลอยชายหรือแขนหลุดลุย
4. สวมใสเครื่องปองกันและใชเครือ่ งมือทีถ่ ูกตองและเหมาะสมกับงานทีท่ ํา และตองระวัง
ในการใชถงุ มือ เพราะถุงมือบางอยางอาจจะไมเหมาะกับงานบางอยาง
5. ในการตรวจสอบ ซอมแซม และทําความสะอาดเครื่องจักรนั้น จะตองหยุดเครื่องจักรให
เรียบรอยและมีเครื่องหมายชี้บอกหรือติดปายแขวนวา “หามเดินเครื่อง”
6. ใหตรวจตราเครื่องจักรกอนเดินเครื่องและตรวจสอบเปนระยะ ๆ และระวังอันตรายขณะ
ตรวจตราเครื่องจักรและกอนเริ่มเดินเครื่อง
7. เมือ่ จะตองทํางานรวมกัน จะตองแนใจวาทุกคนเขาใจในสัญญาณเพือ่ การสือ่ สารตาง ๆ
อยางชัดเจนและถูกตองตรงกัน
8. อยาเขาไปในสวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักร หรือสวนที่ทํางานเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ถาจําเปนตองเขาไปในบริเวณนั้น ตองแนใจวาเครื่องจักรไดหยุดเดินเครื่องแลว
การใชเครื่องมือ
1. เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ทํา
2. รักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ โดยตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้ง
3. ซอมแซมหรือหาเครื่องมือใหมทดแทนเครื่องมือที่ชํารุดหรือแตกหักโดยทันที
4. ลางน้ํามันจากเครื่องมือหรือชิ้นงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาการลื่นไถล
5. ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเครื่องมือ
6. จับหรือถือเครื่องมือใหกระชับ การจับแบบหลวม ๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
7. อยาเริ่มงานโดยไมตรวจสอบสภาพตาง ๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นที่ที่ทํางานกอน
การใชสายพานลําเลียง
1. สายพานลําเลียงตองมีสวิตซหยุดฉุกเฉิน และตองตรวจสอบใหรูจุดที่ติดตั้งสวิตซฉุกเฉิน
กอนที่จะเริ่มใชสายพานลําเลียง
2. มีอุปกรณครอบหรือบังสวนที่หมุนไดของสายพาน เชน ลูกกลิ้ง มูเล ฯลฯ
3. ถาของที่ลําเลียงมีโอกาสตกลงมาได ตองมีสวนปดหรือครอบปองกัน
4. อยากาวหรือกระโดดขามสายพานลําเลียงขณะทํางาน
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5. เมื่อจําเปนตองซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงเพราะมีการทํางานผิดพลาด
ปดสวิตซทํางานกอนที่จะซอมหรือตรวจตราสายพานลําเลียงนั้น

ตอง

การเชื่อมโลหะ

1. ขณะทําการเชื่อมดวยไฟฟาภายในอาคาร จะตองใชฉากกั้นกําบังเพื่อเปนเครื่องปองกัน
อันตรายแกผูปฏิบัติงานคนอื่น หรือผูที่อยูใกลเคียง
2. ขณะทําการเชื่อมหรือการตัดดวยกาซหรือไฟฟา ผูเ ชือ่ มหรือตัดจะตองใชเครื่องกําลัง
หนาที่เหมาะสม มีเลนสปองกันนัยนตาตามประเภทของการเชื่อมหรือการตัดนั้น และตองสวม ถุงมือหนังดวย
3. จะตองมีเครื่องดับเพลิงประจําพื้นที่ และพรอมที่จะใชไดเสมอในกรณีเกิด เพลิงไหม
4. เมื่อจะใชเครื่องเชื่อมไฟฟา ผูทําการเชื่อมจะตองมั่นใจวาตนไมไดสัมผัสกับพื้นที่เปยกชื้น
5. หามสวมถุงมือที่เปยกน้ํามันหรือจาระบีหยิบจับเครื่องเชื่อม
6. ถังออกซิเจนและอะเซทิลีนจะตองมีการยึดใหแนน เพื่อปองกันการลม และจะตองไมวาง
ทออะเซทิลีนนอนราบกับพื้นเปนอันขาด
7. ใหใชไกบังคับแรงเคลื่อน (Pressure Regulator) บังคับใหออกซิเจนและอะเซทิลีนไหลไป
ยังไฟเชือ่ มอยางสม่าํ เสมอ
8. ในขณะทําการเปดลิ้นถังออกซิเจน หามผูปฏิบัติงานคนหนึ่งคนใดยืนอยูหนาเครื่องบังคับ
ออกซิเจน
9. หามทําการเชื่อม ตัดหรือบัดกรีใกลตัวถังหรือที่ตัวถัง หรือภาชนะอื่น ที่เคยใสวัตถุติดไฟ
หรือวัตถุที่เกิดระเบิดได จนกวาจะไดทําการระบายอากาศ หรือลางถังหรือภาชนะเหลานั้นใหสะอาดแลว
10. เมื่อทําการเชื่อมหรือเผาหรือใหความรอนกับตะกั่ว แคดเมียม วัตถุอาบสังกะสี หรือวัตถุ
อื่นใด รวมทั้งสารที่ใชชวยในการเชื่อม จนทําใหเกิดควันขึ้น จะตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ
ทีด่ ีพอ เพือ่ ปองกันมิใหผูปฏิบัติงานสูดควันพิษที่เปนอันตรายเขาไป ถาหากไมสามารถทําการระบายอากาศได
จะตองสวมหนากากหรือเครื่องชวยหายใจที่ไดรับการรับรองแลวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
11. เมื่อทําการเชื่อมในสถานที่อับอากาศจะตองมีการระบายอากาศออกอยางมีประสิทธิภาพ
12. การเก็บรักษาถังออกซิเจนและถังอะเซทิลีนเปนจํานวนมาก จะตองแยกเก็บไว คนละ
แหง
13. การเชื่อมดวยไฟฟาหรือกาซใกลกับแบตเตอรี่ ตองยกแบตเตอรี่ใหพนจากบริเวณการ
เชื่อม
การพนสี
ระเหยของสีไดดี

1. ดวงโคม พัดลมดูดอากาศและสายไฟในหองพนสี จะตองใชชนิดทีม่ ีความทนทานตอไอ

2. สวิตซดวงโคม เตาเสียบ หรืออุปกรณอืน่ ๆ ที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ จะตอง
ติดตั้งไวภายในหองพนสี
3. หามสูบบุหรี่ จุดไฟหรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองพนสี

ไม
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4. ในขณะทําการพนสีในหองพนสี ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองสวมหนากาก หมวก เสื้อแขน
ยาวไมพบั แขน ถุงมือ กางเกงขายาว และรองเทาหุม สน
5. ขณะที่กําลังทําการพนสี ทุกคนที่อยูในหองพนสีจะตองสวมหนากากแบบที่มีเครื่องกรอง
หรือใชผาปดปากและจมูก
การทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่
1. หามสูบบุหรี่ จุดไฟ หรือทําใหเกิดประกายไฟภายในหองอัดแบตเตอรี่ หรือในหองเก็บ
แบตเตอรี่ เพื่อปองกันการระเบิดของกาซไฮโดรเจน
2. เมือ่ จะปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับน้ํากรด ผูป ฏิบัติงานจะตองสวมถุงมือยาง แวนตานิรภัย
และผากันเปอนทําดวยยาง
3. ในกรณีที่น้ํากรดหกหรือกระเด็นถูกสวนหนึ่งสวนใดของรางกายใหใชน้ําสะอาดลางออก
ทันที แลวรีบไปพบแพทย
4. กอนทําการตอหรือปลดสายขั้วแบตเตอรี่ ตองแนใจวาไดตัดวงจรไฟฟาแลว
5. ในการยกหรื อ เคลื ่อ นย า ยแบตเตอรี ่ห รื อ กล อ งบรรจุ แ บตเตอรี ่ห า มเอี ย งหรื อ ตะแคง
แบตเตอรี่ เพื่อปองกันการหกหรือกระเด็นของน้ํากรด
6. ขั้วของแบตเตอรี่ขนาดใหญควรปดกั้นดวยฉนวน เพื่อปองกันการลัดวงจร
7. ในการเคลื่อนยายแบตเตอรี่ตองระมัดระวังไมใหแบตเตอรี่กระทบซึ่งกันและกัน หรือ
กระแทกกับสิ่งอื่นที่อาจจะทําใหแตกหรือราวได และหามวางแบตเตอรี่ซอนกันโดยเด็ดขาด

การใชเครื่องปองกันนัยนตาและหู
1. เมื่อปฏิบัติงานในสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายกับนัยนตา จะตองสวมเครื่องปองกันนัยนตา
ชนิดที่ไดมาตรฐาน
2. ผู ป ฏิ บั ติ ง านที ท่ ํ า งานเกี ่ย วกั บ การติ ด ตั ้ง หรื อ ซ อ มบํ า รุ ง และลั ก ษณะงานเป น งานที ่
กอใหเกิดประกายไฟฟา เศษวัตถุกระจาย จะตองสวมแวนนิรภัยปองกันนัยนตา
3. การปฏิบัติงานในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ จนเปนอันตรายตอระบบการไดยินของผูปฏิบัติงาน
จะตองกําหนดใหผูปฏิบัติงานทุกคนใชเครื่องปองกันอันตรายตอหูชนิดเสียบหรือชนิดครอบดวย
1.2 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
กฎขอบังคับทั่วไป
1. พนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับการซอม ตอเติม ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตองสวมเสื้อผา ที่
แหงและสวมรองเทาพื้นยาง พรอมทั้งตัดกระแสไฟฟาที่มายังจุดที่ทํางานตลอดระยะเวลาที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
2. เครื่องมือที่ใชกับงานไฟฟาชนิดใชมือจับ ตองมีฉนวนซึ่งอยูในสภาพดีหุมที่ดามจับ
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3. ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ซอมแซม หรือติดตั้งไฟฟาที่เกี่ยวกับการผลิต ตอง
ตัดสวิตซตัวที่เกี่ยวของ พรอมล็อกกุญแจปองกันการสับสวิตซ
อุปกรณและเครื่องจักรไฟฟา
1. มอเตอรที่ใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดกันระเบิด
2. หลอดไฟฟาหรือโคมไฟ ซึ่งใชในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ ตองเปนชนิดทีม่ ีฝาครอบมิดชิด
และมีตะแกรงโลหะหุมรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง
3. สวิตซไฟฟาในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟตองเปนชนิดที่มีกลองโลหะหุมมิดชิด และเตาเสียบ
ที่ใชตองเปนชนิดที่มีฝาปด
4. การติดตั้งสวิตซทุกตัวตองเลือกชนิดที่มีอัตราทนกระแสสูงพอที่จะใชกับกระแสสูงสุดใน
วงจรที่ใชนั้นได
5. การติดตั้งแผงสวิตซตองมีตูป ดมิดชิด และตองตัง้ หางจากเครื่องจักรพอสมควร สวนที่
เปนโลหะของแผงสวิตซตองตอลงดิน
6. เมื่อใชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดพรอมกันในวงจรแตละวงจร จะตองมีกระแสไฟฟาไมเกิน
ขนาดของกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหใชกับไฟฟาของวงจรนั้น
7. การติดตั้งซอมแซม หรือแกไขดัดแปลงหมอแปลงไฟฟา ซึ่งแปลงไฟจากไฟฟาแรงสูง
ตั้งแต 12,000 โวลตขึ้นไป ตองติดตอขอความชวยเหลือหรือขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของการไฟฟาเสียกอน
8. ตองมีการตรวจสอบ และทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใช
งานไดอยางปลอดภัยอยูเ สมอ
9. หามพนักงานทํางานเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาที่มีความดันตั้งแต 380 โวลตขึ้นไปกอน
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายซอมบํารุง
10. การซอมแซม ดัดแปลง หรือแกไขอุปกรณและเครื่องจักรไฟฟาเปนหนาที่ของพนักงาน
หนวยซอมบํารุงเทานั้น
วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต
1. ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ตองมีความรูเกี่ยวกับไฟฟา
2. เมื่อพบสิ่งผิดปกติตาง ๆ เกิดขึ้นกับสายไฟ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
3. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับไฟฟา ตองใชผูชํานาญงานเทานั้น
4. ตองปดตูสวิตซไฟฟาเสมอ และจะตองไมมีสิ่งกีดขวางวางอยูบริเวณรูไฟฟา
5. ตองติดตั้งสายดินเสมอ
6. ตรวจสอบอุปกรณปอ งกันไฟฟาดูด ไฟฟารัว่ กอนใชอปุ กรณไฟฟานัน้ ๆ เสมอ
7. การเปดหรือปดระบบไฟฟา ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว
8. เมื่อเลิกใชอุปกรณไฟฟาแลวใหเก็บเขาที่เสมอ
9. ถาตองทํางานอยูใ กลระบบไฟฟา เชน มีสายไฟฟาอยูเหนือศีรษะตองระมัดระวังอยาไป
สัมผัสถูกสายไฟฟาดังกลาว
10. หามทํางานโดยไมสวมชุดปองกันไฟฟาดูดโดยเด็ดขาด
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1.3 ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุที่สามารถลุกไหมได ติดไฟได และระเบิดได วัตถุอันตรายตาง
ๆ เหลานี้ มักจะมีกฎหมายควบคุมเปนพิเศษ และมีขอบังคับเพื่อใหทํางานไดโดยปราศจากอุบัติเหตุ

วัตถุอันตราย แบงออกไดเปน
1. สารระเบิดได
สารเหลานี้จะลุกติดไฟไดงายและระเบิดขึ้นเมื่อมีความรอน มีการกระแทกหรือมีการ
เสียดสี สารระเบิดไดมีชื่อเรียกแตกตางกันไป ผูที่ทํางานกับสารเหลานี้ควรจะจดจําชื่อสารเหลานี้ใหไดและมีการ
ติดปายวาเปนสารอันตราย หรือวัตถุอันตราย นอกจากนี้ยังควรรูถึงวิธีการใชสารเหลานี้อยางถูกตองดวย
2. สารลุกไหมได
สารลุกไหมได เชน สารฟอสฟอรัสแดงและสารฟอสฟอรัสเหลืองสามารถลุกติดไฟได
เองเมื่อสัมผัสกับอากาศ ตัวอยางสารลุกไหมได เชน พวกคารไบด และสารประกอบโลหะของโซเดียม ซึ่งจะ
ลุกติดไฟไดเมื่อสัมผัสกับน้ํา
3. สารไวไฟ
กาซไวไฟ เชน กาซถานหิน กาซอะเซทิลีน กาซโพรเพน ฯลฯ กาซเหลานี้มีคุณสมบัติ
ไวไฟและยัง สามารถระเบิ ดได อี กด ว ยหากกา ซเหล า นี ้ผสมอยูใ นอากาศในสั ดส ว นทีพ่ อเหมาะ นอกจากนี ้
สารละลายไวไฟตาง ๆ เชน น้าํ มัน ทินเนอร ก็ยงั มีคณ
ุ สมบัติไวไฟและยังสามารถระเบิดอยางรุนแรงไดอีกดวย
สารเหลานี้จะกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงายคามีการเคลื่อนยายผิดวิธี ดังนั้นผูที่ทําการขนยาย
จะตองรูวิธีขนยายที่ถูกตองดวย
อันตรายของวัตถุอันตราย
1. กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)
กาซคารบอนมอนอกไซดเกิดจาการเผาไหมที่ไมสมบูรณ เกิดขึ้นไดทั้งในโรงงานและใน
สถานที่ทํางาน กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซทีเ่ บากวากาซออกซิเจนเล็กนอย เปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น
และไมมีการกระตุนเตือนใด ๆ จึงเปนกาซที่อันตรายตอรางกาย เพราะกาซนี้จะทําใหเม็ดเลือดขนถายออกซิเจน
นอยลง เปนเหตุใหเกิดอาการขาดออกซิเจน (Suffocation) ได
เมื่อตองทํางานในสถานที่ที่มีกาซคารบอนมอนนอกไซด ควรปฏิบัติดังนี้
1. กอนเริ่มงาน ตองตรวจดูความหนาแนนของกาซคารบอนไดออกไซดดวยเครื่อง
ตรวจวัดกาซกอน
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กวา 50 ppm (0.005%)

2. ใหระบายอากาศออกจนกวาความหนาแนนของกาซคารบอนไดออกไซดจะ ต่ํา

3. ตองสวมใสหนากากกรองทีเ่ หมาะสม
4. ถาความหนาแนนของกาซคารบอนมอนอกไซดสงู หรือความเขมขนของออกซิเจน
ต่ํา ใหใชเครื่องชวยหายใจ หรือหนากากแบบมีอากาศเสริม
2. สารละลายอินทรีย (Organic Solvents)
มีสารละลายอินทรียเปนจํานวนมากที่ใชในสถานที่ทํางานและบานพักอาศัย สารละลาย
อินทรียเหลานี้สามารถแทรกซึมเขาสูรางการไดหลายทางทั้งทางระบบหายใจในรูปของ ไอระเหย เพราะเปน
สารที่สามารถระเหยไดในอุณหภูมิปกติ และแพรผานผิวหนังไดเพราะเปนตัวทําละลายไขมันนอกจากนี้ยังอาจทํา
ใหหมอสติได เพราะจะไปรบกวนการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูคุณสมบัติของสารละลายอินทรียที่จะใชเหลานั้น และ
จะตองใชอยางถูกตองเพื่อใหเกิดอันตรายนอยที่สุด
วิธีปฏิบัติงานกับสารละลายอินทรียอยางปลอดภัย
1. ระวังอยาใหสารละลายอินทรียหก
2. ปดฝาภาชนะบรรจุสารละลายอินทรียเสมอ
3. ไมลางมือดวยสารละลายอินทรีย
4. ตรวจตราระบบระบายอากาศอยูเ สมอ อยาใหมสี ง่ิ ใดไปขัดขางทางระบายอากาศ
5. หามใชสารละลายอินทรียใกลบริเวณที่มีไฟหรือบริเวณที่อาจเกิดประกายไฟ
6. สวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสมเสมอขณะใชสารละลายอินทรีย
7. ตองใชระบบระบายอากาศเสมอในขณะใชสารละลายอินทรีย
8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสไอระเหยของสารละลายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
3. ฝุน
ปกติโรคปอดที่เกิดจากฝุนที่หายใจเขาไปจะมีชื่อเรียกวา โรคปอดฝุนหรือนิวโมโคนิซิส
(Pneumoconiosis) ฝุนที่สูดดมเขามาจะฝงตัวอยูในปอดและปอดไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมเหลานี้ได เมื่อมีการ
สะสมมากขึน้ ปอดจะรูส ึกแนนอึดอัด ทําใหหายใจไมออก วิธีแกไขที่ดีที่สุด คือ การปองกันโรคนี้ไวกอน
โดยปรับปรุงสภาพแวดลอมในบริเวณที่ทํางานและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เชน การขจัดฝุนในสถานที่ทํางาน
หรือการสวมใสหนากากปองกันฝุน

วิธีใชหนากากปองกันฝุนอยางถูกวิธี
1. หนากากควรกระชับกับใบหนา ซึง่ ฝุน จะไมสามารถแทรกเขาไประหวางรองของ
หนากากกับใบหนาได
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2. แมสภาพของสถานที่ทํางานโดยทั่วไปจะสะอาด แตอาจจะมีฝุนขนาดเล็กอยูได จึง
ควรสวมหนากากปองกันฝุนไว ถาบริเวณนั้นมีฝุนขนาดเล็กอยูได จึงควรสวมหนากากปองกันฝุนไว ถาบริเวณ
นั้นมีฝุนอยู
3. หามสวมหนากากกรองฝุนในบริเวณที่อับอากาศ หรือบริเวณที่มีกาซพิษ
4. ควรเก็บรักษาหนากากไวในที่ที่อากาศถายเทดี และเก็บอยางถูกหลักวิธี รวมทั้งควร
เปลี่ยนไสกรองเมื่อจําเปน
5. หนากากกันฝุนโดยทั่วไปจะใชสําหรับงานชั่วคราวเทานั้น
4. สารเคมีจาํ เพาะ
สารเคมีจําเพาะจะถูกจัดเปนสารเคมีอันตราย เพราะจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
รางกาย เชน กอใหเกิดโรคมะเร็งจากการทํางาน โรงผิวหนัง ระบบประสาทเสือ่ ม ฯลฯ ปจจุบนั มีการใชสารเคมี
อยูอ ยางกวางขวางในงานอุตสาหกรรมจึงตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีจําเพาะ
1. อยาทําหกหรือกระเด็นลงบนพื้น
2. กอนเริ่มทํางานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลหรือติดตั้งระบบระบาย
อากาศทั่วไปในที่ทํางานแลว
3. จัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของกฎหมาย
4. เมื่อตองการขนย ายหรือเก็บสารเคมีเหลานั้น จะต องบรรจุลงภาชนะที่เหมาะสม ให
เรียบรอย
5. หามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือดื่มน้ํา ในขณะที่กําลังทํางานกับสารเคมี
6. หามสัมผัสเสื้อผาที่เปอนสารเคมี
7. จัดใหมีการสวมชุดปองกันหรืออุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมี
8. หามนําสารเคมีนี้ออกไปหรือเขาไปยังหนวยงานอื่น โดยไมไดรับอนุญาต
9. เสื้อผาที่สวมใสขณะทํางานยอมมีสารเคมีปนเปอน จึงควรที่จะชําระลางรางกาย
เปลี่ยนเสือ้ ผาใหม กอนที่จะรับประทานอาหารหรือกอนกลับบาน และนําเสือ้ ผาที่ใสทํางานนั้นไปซักหรือทํา
ความสะอาดทันที

5. สภาพไรอากาศหรืออับอากาศ
อุบัติเหตุจากการขาดอากาศหายใจมักเกิดขึ้นไดในบริเวณที่เปนใตถุนอาคาร ถัง หรือ
บริเวณอุโมงคขุดเจาะ ฯลฯ
อาการขาดอากาศมีผลโดยตรงตอการทํางานของสมอง และบอยอครั้งที่นําไปสูความ
สูญเสียอยางใหญหลวง ทั้งนี้เพราะการอยูในที่แคบหรืออับอากาศซึ่งมักไมคอยมีคนไดเขาไปบอยนัก ก็ยากที่จะพบ
หรือชวยชีวิตไดทันหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
วิธีปองกันการขาดอากาศหายใจมีดังนี้
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1. ตรวจสอบความหนาแนนของออกซิเจนกอนลงมือปฏิบัติงาน
2. จัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
3. มีการปฐมพยาบาลอยางถูกตองและเหมาะสม
ขอพึงปฏิบัติเมื่อตองทํางานในบริเวณที่มีสภาพไรอากาศหรืออับอากาศ
1. กอนเขาบริเวณอันตรายทีม่ ีออกซิเจนนอยหรือออกซิเจนใกลหมด เชน ในบอหรือ
ถัง จําเปนตองจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี (อยางไรก็ตามก็เปนอันตรายมากเชนกัน ถาใชออกซิเจนบริสุทธิ์
อยางเดียว) ความหนาแนนของออกซิเจนทีเ่ หมาะสมคือ ไมนอ ยกวา 18%
2. หามเขาไปในบริเวณที่มีสภาพขาดออกซิเจน ยกเวนผูมีหนาที่เกี่ยวของเทานั้น
3. ผูจะเขาไปในบริเวณอับอากาศ ตองมีการเฝาดูและติดตามโดยหัวหนางาน หรือ
เพือ่ นรวมงาน และระบบระบายอากาศจะตองจัดใหมอี อกซิเจนอยางนอย 18% ดวย
4. ถาลักษณะงานไมสามารถจัดระบบระบายอากาศได ใหใชอุปกรณชวยหายใจที่
เหมาะสม เชน เครือ่ งกรองอากาศ หรือระบบสายลม
5. ถาสภาพทีท่ าํ งานนัน้ ขาดอากาศมาก ๆ ใหสวมใสอปุ กรณนริ ภัย เชน หนากาก เข็ม
ขัดนิรภัย หรือสายสงอากาศในขณะที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้น
6. ตรวจสอบอุปกรณปองกันทุกครั้งกอนเริ่มทํางาน
7. ถาไดรับอุบัติเหตุจะขาดอากาศหายใจ ผูทําการชวยเหลือจะตองสวมใสอุปกรณชวย
หายใจที่มีระบบระบายอากาศที่ดี ดังอธิบายไวในขอ 4. ขางตน (หนากากปองกันกาซไมไดจัดไวสําหรับกรณีขาด
อากาศ ควรขนยายผูปวยออกไปสูที่โลงโดยเร็วที่สุด และชวยหายใจดวยการ เปาปาก ฯลฯ )
การจัดใหมีระบบระบายอากาศ
เพื่อสุขภาพที่ดีควรจัดใหมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมในสถานประกอบการ จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองจัดระบบระบายอากาศในสถานประกอบการที่มีอุณหภูมิและความรอนสูง หรือมีกาซหรือไอที่
เกิดขึ้นจากตัวทําละลายอินทรียหรือสารอื่น ๆ การปลอยปละละเลยที่จะจัดทําระบบระบายอากาศจะเปนสาเหตุที่
กอใหเกิดอาการปวดศีรษะและวิงเวียนศีรษะได และปญหาที่จะตามมาก็คือความเจ็บปวยตาง ๆ ที่มีสาเหตุจาก
สารเคมีอันตราย
การเปดหนาตางหรือประตูนั้นเปนการถายเทอากาศทัว่ ไปตามปกติ การติดตั้งระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่หรือในตําแหนงที่จําเปนนั้น ควรติดตั้งใหเหมาะสมกับลักษณะของสารเคมีอันตรายที่
จะตองใช แตควรตระหนักไววา ในบางครั้งการเปดหนาตางอาจใหผลที่ตรงขามกันก็ได
1.4 ความปลอดภัยในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี
ขอพึงปฏิบัติทั่วไปในการทํางานกับผลิตภัณฑเคมี
1. กอนปฏิบัติงานตองทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ถาสงสัยให
ปรึกษาผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ
2. กอนขนยายผลิตภัณฑตองสังเกตวาหีบหอไมแตกหรือบุบสลายซึง่ อาจจะทําให หก
หลนสูภายนอกได
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3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑโดยตรง ใหสวมเครื่องปองกัน เชน ถุงมือ
เสื้อคลุม เครือ่ งกรองอากาศ หมวก แวนตา ฯลฯ
4. หามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน
5. ขณะปฏิบัติงานหามใชมือขยี้ตา หรือใชมือสัมผัสกับปากจนกวาจะลางมือใหสะอาด
เสียกอน
6. กอนรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือเขาหองสุขา ตองถอดอุปกรณปองกันอันตรายและ
ลางมือใหสะอาดเสียกอน
7. หามผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมี
8. หากเกิดอุบัติเหตุ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑแตกเสียหาย ตองรีบรายงานผูบังคับบัญชาที่
รับผิดชอบทันที หรือจัดการเก็บกวาด เช็ดถูบริเวณใหสะอาดตามวิธีที่กําหนด ไมควรปลอยทิ้งไว
9. ในขณะปฏิบัติงานหากพบวา มีการเจ็บปวย หรือวิงเวียนศีรษะใหหยุดปฏิบัติงานทันที
พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาผูรับผิดชอบทราบ หรือทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตองแลวรีบนําไปพบแพทย
พรอมนําฉลากหรือผลิตภัณฑไปดวย
10. อุปกรณปองกันอันตรายทีใ่ ชแลวตองทําความสะอาดหรือทําลายทิ้งตามคําแนะนําทีไ่ ด
กําหนดไว
11. เมื่อเสร็จ สิ้นการปฏิบัติงานแตละครัง้ ตองลางมือ อาบน้ํา และผลัดเปลีย่ นเสื้อผา ที่
สะอาด

ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑเคมีในการผลิต
1. พนักงานตองอานคําแนะนําขางกลองบรรจุผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดใหละเอียดกอน ที่จะ
นําเขาโรงงานผลิต
2. กลองผลิตภัณฑเคมีทุกกลองที่นําเขาโรงงานผลิตตองอยูในสภาพดีไมแตกรั่ว
3. พนักงานตองสวมถุงมือ เสื้อคลุมแขนยาว หนากาก รองเทาหุมสน กอนเปดกลอง
สารเคมีที่จะนํามาใชในการผลิต
4. ตองระมัดระวังเปนพิเศษในการบรรจุผลิตภัณฑเคมี พยายามใหฝุนหรือละอองของ
สารเคมีปลิวกระจายนอยที่สุด
5. กลองเปลาของผลิตภัณฑเคมี หลังจากใชแลวตองนําไปเก็บรวมกันในที่มิดชิด (หาก
จําเปนตองมีกุญแจปด) กอนนําไปทําลาย เผาทิ้งหรือฝงดิน
6. หลังจากที่พนักงานทํางานเรียบรอยแลว ใหลางมือ ลางหนาหรืออาบน้ํา และเปลี่ย น
เสื้อผาใหมกอนรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่
7. หามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
8. หามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณโรงงานผลิตหรือโรงงานบรรจุ
ความปลอดภัยในการเก็บผลิตภัณฑเคมีในคลังพัสดุ
1. พนักงานตองอานฉลากผลิตภัณฑเคมีทุกครั้งกอนทําการเก็บเขาคลังพัสดุ
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2. ผลิตภัณฑเคมีบางอยางตองเก็บในที่แหง สะอาด มีอากาศถายเทดี และมีอุณหภูมิไมเกิน
3.
4.
5.
6.

ผลิตภัณฑเคมีตองเก็บใหหางจากอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร
ไมควรเก็บผลิตภัณฑเคมีวางซอนกันสูงเกินกวา 5 เมตร
หามสูบบุหรี่ในคลังพัสดุ ยกเวนบริเวณที่กําหนดให
พนักงานตองสวมถุงมือ หนากาก รองเทาและเสือ้ แขนยาวขณะปฏิบัติงานซึง่ สัมผัสกับ

7. ผลิตภัณฑเคมีที่ตกหลนตามพืน้ ใหกวาดเก็บใสถังอยางระมัดระวังเพื่อนําไปทําลายหรือ
ฝงดินในบริเวณที่กําหนด ถาเปนผลิตภัณฑชนิดเหลวใหใชทรายแหงกลบแลวกวาดเก็บไปฝงดิน หามลางดวยน้ํา
8. ผลิตภัณฑเคมีทุกชนิดตองปดฉลากทุกกลองกอนนําเขาเก็บในคลังพัสดุ
9. คลังเก็บผลิตภัณฑเคมี ตองปดกุญแจหลังจากเลิกงาน

การเกิดไอเคมีไวไฟ

การเกิดไอเคมีไวไฟในโรงงาน หมายถึง การปลอยไอเคมีไวไฟจํานวนมาก ซึ่งอาจลุกติดไฟ
หรือระเบิดเมื่อมีแหลงที่กอใหเกิดประกายไฟ หรืออาจเกิดจากการลุกไหมของสารเคมีหรือกาซทีม่ ีจุดวาบไฟ
(Flash Point) ต่าํ และมีชว งไวไฟกวาง
จุดวาบไฟ (Flash Point) ของสารเคมีเหลว คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่สารเคมีนั้นจะให ไอเคมีที่
สามารถผสมกับอากาศเปนสวนผสมที่พรอมจะลุกไหมเมื่อมีแหลงเกิดประกายไฟ
ชวงไวไฟ (Flammability Limit) คือ ชวงระหวางความเขมขนต่ําสุด และสูงสุดของไอเคมีใน
อากาศซึ่งจะเกิดการลุกไหมไดเมื่อมีแหลงเกิดประกายไฟ สวนผสมของไอเคมีและอากาศที่ต่ํากวาชวงไวไฟนี้จะ
เจือจางเกินไปที่จะลุกไหมได และในทํานองเดียวกันสวนผสมที่สูงกวาชวงไวไฟนี้จะเขมขนเกินไปที่จะติดไฟ
เมื่อเกิดกลุมไอเคมีจํานวนมาก หามพนักงานเขาไปในบริเวณที่เกิดไอเคมีนั้น ควรรับแจง
หนวยดับเพลิงประจําโรงงานเตรียมพรอมเพื่อทําการชวยเหลือทันที
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดกลุมไอเคมี
1. ปลอดภัยไวกอน เมื่อพบไอเคมีจํานวนมากไมวาจะเกิดจากการหกราดบนพื้น หรือเกิด
จากการรั่วจากทอสงเคมีหรือจากถังเคมีตาง ๆ หากมีขอสงสัยใหสมมุติไวกอนวากําลังเกิดกลุมไอเคมีไวไฟ อยา
เสียเวลาไปหาเครื่องวัดประมาณไอเคมี เพราะกวาจะรู ประมาณไอและอากาศก็มีมากเพียงพอที่จะลุกไหมหรือ
ระเบิดได และก็เปนเวลาที่ทานไดเขาไปอยูในกลุมไอเคมีไวไฟเสียแลว
2. ออกไปใหพนจากบริเวณที่เกิดกลุมไอเคมีไวไฟทันที และรับแจงใหหัวหนางานหรือ
ผูจัดการทราบ
3. ใหใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อไลไอเคมี โดยใชหัวฉีดน้ําจากตูด ับเพลิงในกรณีที่เกิดกลุมไอ
เคมีไวไฟบริเวณรีแอกเตอร ใหเปดวาลวน้ําปลอยน้ําจากหัวฝกบัวซึ่งติดตั้งอยูเหนือรีแอกเตอรเพื่อ ไลไอเคมี
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4. หากกลุมไอเคมีไวไฟกําลังลุกติดไฟใหฉีดน้าํ หลอเครือ่ งมือเครือ่ งใชหรือถังตาง ๆ ทีอ่ ยู
รอบ ๆ บริเวณนั้น เพื่อปองกันการลุกลามขยายตัวของไฟและการระเบิด อยาพยายามเขาไปดับไฟที่จุดลุกไหม
แตใหหาแหลงที่มาของไอเคมีและจัดการกําจัดตนตอของการเกิดไอเสียกอนโดยไมตอง เขาไปในกลุมไอเคมี
แลวจึงเขาทําการดับไฟ

1.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
การปองกันอัคคีภัยในบริเวณโรงงาน
พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติดังนี้
1. รูจักคุณสมบัติเครื่องดับเพลิงทุกชนิดที่ใชอยูในโรงงาน และสามารถนํามาใชงานได
ทันที และเหมาะสมกับลักษณะของไฟเมือ่ ตองการ
2. หามนําเครื่องดับเพลิงมาฉีดเลน หรือหยอกลอกัน
3. ใหความสนใจกับเครือ่ งมือดับเพลิงในแผนก และจะตองมีการตรวจสอบสภาพของ
เครื่องดับเพลิงอยูเ สมอ เมือ่ พบหรือสงสัยวาเครือ่ งดับเพลิงเครือ่ งใดอยูใ นสภาพชํารุดหรือน้าํ หนักพรองไป ให
รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
4. จะตองไมติดตั้งหรือวางเครื่องจักรหรือสิ่งของใด ๆ เอาไวในตําแหนงซึ่งจะเปนอุปสรรค
หรือกีดขวางการนําเครื่องดับเพลิงมาใชโดยสะดวก
5. วัตถุซึ่งไวไฟหรือน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดบรรจุถัง เมื่อนํามาใชแลวจะตองปดฝาใหสนิทและ
ทีภ่ าชนะบรรจุควรจะมีเครื่องหมายแสดงวาเปนสารไวไฟ
6. หามนําน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเคมีภัณฑไวไฟใด ๆ ไปใชในการซักลางเสื้อผา
7. พนักงานทุกคนจะตองทําความเขาใจกับวิธีปฏิบัติเมือ่ เกิดเพลิงไหม พนักงานทุกคนจะตอง
ใหความรวมมือในการซอมภาคปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน
8. ไมวาเพลิงจะเกิดจากอะไรก็ตาม หากเกิดขึ้นใกลกับสายไฟฟา เครื่องมือเครื่องใชหรือ
แผงสวิตซไฟฟา ใหปลดสะพานไฟตัดวงจรไฟฟาทันที
เมื่อเกิดเพลิงไหม
1. เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นในบริเวณที่ทํางาน จงอยาตื่นตระหนกจนเสียขวัญ พยายามรักษา
ขวัญและกําลังใจไวใหมั่น การตื่นตระหนกจนเสียขวัญอาจทําใหเหตุการณเลวรายลงอีก
2. รี บ แจ ง ให เ พื ่อ นร ว มงานทุ ก คนในบริ เ วณเพลิ ง ไหม แ ละหน ว ยดั บ เพลิ ง ทราบ เพื ่อ
ดําเนินการดับเพลิงและแจงเหตุเพลิงไหมไปยังหนวยดับเพลิงของราชการ
3. พนักงานผูไมมีหนาที่เกี่ยวของกับการดับเพลิงตองรีบออกจากตัวอาคารโดยเร็วตามแผน
อพยพหนีไฟ และไปรวมกันที่บริเวณหนาประตูทางเขาโรงงาน เพื่อรอคําสั่งจากผูประสานงานดับเพลิงตอไป
4. พนั กงานที ่ได รับ มอบหมายใหเ ปน หน ว ยดั บเพลิ ง โรงงาน จะต อ งเตรี ยมหั วฉี ดสาย
ดับเพลิง เพือ่ ตอเขากับขอตอทอน้ําดับเพลิงและอยูใ นสภาพเตรียมพรอมโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่เพลิงอยูใน
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ตําแหนงที่หัวฉีดใหญจะฉีดมาถึง อาจไมจําเปนตองใชทอดับเพลิงและหัวเล็กฉีดตอ ทัง้ นี้ใหขึน้ อยูก ับดุลยพินิจ
ของหนวยดับเพลิงโรงงาน
การปองกันอัคคีภัยในสํานักงาน
1. พนักงานทุกคนจะตองทราบขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในสํานักงานเปนอยางดี
2. พนักงานทุกคนควรฝกใชเครื่องดับเพลิงใหเปน
3. พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับความปลอดภัยในสํานักงานโดยเครงครัด
เชน หามสูบบุหรี่ในบริเวณหามสูบ
4. บริษั ทอาจจั ดใหมี การซอ มดั บเพลิง เมื่อ เกิ ดเพลิง ไหมห รือกรณี ฉุกเฉิน ณ สํา นัก งาน
รวมกับเจาหนาที่ของทางราชการ พนักงานทุกคนจะตองใหความรวมมือในการซอมโดยพรอมเพรียงกัน
5. หามวางสิง่ ของกีดขวางทางออกฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเพลิงไหม
1. ใหพนักงานที่พบเพลิงไหมรีบดับเพลิงตามความสามารถทันทีหากเห็นวาไมสามารถ
ดับเพลิงดวยตนเองได ใหรีบแจงผูประสานงานดับเพลิงทราบทันที
2. ผูประสานงานจะแจงใหเจาหนาที่บริหารของบริษัททราบ และเปดสัญญาณเพลิงไหม
3. เมื่อมีสัญญาณเพลิงไหมใหพนักงานทุกคนหยุดปฏิบัติงานทันทีและจัดเก็บเอกสารที่
สําคัญพรอมทั้งของมีคาไวในที่ปลอดภัย แลวรับออกจากบริเวณที่ทํางานในทิศทางตรงขามกับบริเวณเกิดเพลิง
ไหม
4. การออกจากอาคาร หามวิง่ และหามใชลฟิ ตโดยเด็ดขาด
5. ให พ นั ก งานที ่อ อกจากอาคารแล ว ทุ ก คนไปรวมกั น ในบริ เ วณที ่จ อดรถอาคารเพื ่อ
ตรวจสอบจํานวนและรอรับคําสั่งจากผูประสานงานตอไป
1.5 ความปลอดภัยในสํานักงาน
พื้นสํานักงาน - ทางเดิน - ประตู
1. ควรใหพื้นสํานักงานมีความสะอาดอยูเสมอ
2. พื้นสํานักงานควรอยูในแนวระดับราบไมลาดเอียงหรืออยูตางระดับกัน หากไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ใหใชสีสันแสดงใหเห็นชัดเจน
3. ใหใชวัสดุกันลื่นปูทับบนกระเบื้องหรือพื้นขัดมันที่ลื่น
4. ในขณะปฏิบัติงาน หามวิ่งหรือทําการลื่นไถลแทนการเดิน
5. ในขณะที่มีการขัดหรือทําความสะอาดพืน
้ ผูป ฏิบัติงานควรสังเกตปายคําเตือนและเดิน
หรือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
6. ในกรณีที่มีน้ํา น้ํามัน หรือสิ่งที่ทําใหเกิดการลื่นบนพืน้ สํานักงานใหแจงเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบโดยทันที โดยกอนแจงใหแสดงเครื่องหมายเตือนไวดวย
7. ในกรณีทีพ่ บเห็นวัสดุหรือเครื่องใชสํานักงาน เชน ดินสอ ที่หนีบกระดาษ ยางลบ
หรือสิ่งอื่นใดตกหลนอยูบนพื้น ใหเก็บโดยทันทีเพราะอาจเปนสาเหตุใหลื่นหกลมได
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8. ในขณะเดิ นถึง มุมตึก ใหเ ดินทางดา นขวาของทางเดิน และเดิ นอย างช า ๆ ดวยความ
ระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับผูอื่นซึ่งกําลังเดินมาจากอีกมุมหนึ่ง
9. ควรติดตั้งกระจกเงาทํามุมในบริเวณมุมอับที่อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย
10. สายโทรศัพท สายเครื่องคิดเลข หรือสายไฟฟา ควรติดตั้งใหเรียบรอย เพื่อไมใหกีด
ขวางทางเดิน
11. อยายืนหรือเดินใกลบริเวณประตูที่ปดอยู เพราะบุคคลอื่นอาจจะเปดประตูมากระแทกได
12. เมื่อจะผานเขาออกบังตา หรือเปดปดประตูบานกระจก ควรเขาออกหรือเปดปดดวย
ความระมัดระวังอยางชา ๆ และในการใชบังตาหรือประตูที่เปดปดสองบาน ใหใชบังตาหรือบานประตูทาง
ดานขวา
13. บังตาหรือประตูบานกระจกทีเ่ ปดปดสองทาง ใหติดเครือ่ งหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก” ให
ชัดเจน
14. ไมควรจัดเก็บวัสดุอุปกรณสิ่งของตาง ๆ หรือปลอยใหมีสิง่ กีดขวางบริเวณทางเดินหรือ
ชองประตู
การใชบันได
การใชบันไดอยางปลอดภัย
1. กอนขึ้นหรือลงบันได ควรสังเกตสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้นได
2. ถาบริเวณบั นไดมีแ สงสวา งไม เพี ยงพอ หรื อราวบั นไดหรื อขั ้นบัน ไดชํารุ ด ให แจ ง
เจาหนาที่เพื่อทําการแกไขใหเรียบรอย
3. อยาปลอยใหมีเศษวัสดุชิ้นเล็กชิ้นนอยตกอยูตามขั้นบันได เชน เศษกรวด เศษแกว ฯลฯ
4. ไมค วรติ ดตั้ง สิ่งที่ดึงดู ดความสนใจ เชน กระจกเงา ภาพโปสเตอร เครื่อ งประดั บ
ตกแตงตาง ๆ ไวบริเวณบันได
5. ควรจัดใหมีพรมหรือที่เช็ดเทาบริเวณเชิงบันได เพื่อความปลอดภัย
6. อยาวิ่งขึ้นหรือลงบันได ควรขึ้นลงดวยความระมัดระวัง
7. หามเลนหรือหยอกลอกันในขณะขึ้นหรือลงบันได
8. การขึ้นลงบันได ใหขึ้นลงทางดานขวาและจับราวบันไดทุกครั้ง
9. อยาปลอยราวบันไดจนกวาจะมีการขึ้นหรือลงบันไดเปนที่เรียบรอยแลว
10. ในขณะขึ้นหรือลงบันได ใหใชสายตามองขั้นบันไดที่จะกาวตอไปและหามกระทําสิ่งใด
ๆ ในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตราย เชน การอานหนังสือ หรือคนสิ่งของในกระเปาถือ เปนตน
11. อยาขึ้นหรือลงบันไดเปนกลุมใหญในเวลาเดียวกัน
การใชบันไดพาดและบันไดยืนอยางปลอดภัย
1. กอนใชบันไดพาดหรือบันไดยืน ตองตรวจสอบความแข็งแรงโดยทั่วไป ตองแนใจวาไม
มีรอยหัก รอยราว และมียางกันลื่น
2. เมื่อใชบันไดพาดกับผนัง ตองพาดใหไดประมาณ 70 องศาและควรสูงกวาจุดที่จะทํางาน
อยางนอย 60 เซนติเมตร
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มือจับยึดให

เหมาะสม

3. ถาเปนไปได ควรยึดหัวและทายของบันไดดวยเชือก แตถาทําไมไดควรใหคนอื่นชวยใช
4. พื้นวางบันไดตองเรียบ และปราศจากหลุม บอ หรือโหนกนูน
5. ขณะปนบันไดขึน้ หรือลงใหมองไปขางหนาและไมทํางานบนบันไดดวยทาทางทีไ่ ม

6. กรณีมีแผนรองยืนบนบันไดยืน ขาของบันไดตองหางกันไมเกิน 1.8 เมตร และแผนรอง
ยืนตองสูงไมเกิน 2 เมตร
7. บันไดยืนตองมีตัวล็อกขาที่กางไวดวย
8. ถาใชบันไดยืนในจุดที่ไมแนใจวาจะมีความปลอดภัยเพียงพอตองมีผูชวยคอยยึดจับบันได
นั้นไว
9. อยายืนบนแผนรองยืน เมื่อตองอยูสูงเกิน 1.2 เมตร

ครั้งที่ไมใชงาน

โตะทํางาน - เกาอี้ - ตู
1. ตลอดเวลาการทํางานไมควรปดลิ้นชักโตะ ลิ้นชักตูเอกสาร หรือตูอื่นใดคางไว ใหปดทุก
2. หามวางพัสดุ สิ่งของ หรือกลองใตโตะทํางาน

3. หามเอนหรือพิงพนักเกาอี้ โดยใหรับน้ําหนักเพียงขางใดขางหนึ่ง
4. ใหมีพื้นที่เคลื่อนยายเกาอี้ สําหรับการเขาออกที่สะดวก

5. หามวางพัสดุ สิ่งของตาง ๆ บนหลังตูเพราะอาจตกหลนลงมาเปนอันตราย
6. อยาเปดลิ้นชักตูเอกสารในเวลาเดียวกันเกินกวาหนึ่งลิ้นชัก

7. การจัดเอกสารใสในลิ้นชักตู ควรจัดใสเอกสารจากชัน
้ ลางสุดขึน้ ไป เพื่อเปนการถวงดุล

น้าํ หนัก และใหหลีกเลี่ยงการใสเอกสารในลิ้นชักมากเกินไป

8. ใหใชหูจับลิ้นชักทุกครั้งเมื่อจะเปดปดลิ้นชักเพื่อปองกันนิ้วถูกหนีบ
9. การจัดวางตูลิ้นชักตูตองไมเกะกะชองทางเดินในขณะที่ปดใชงาน

สายไฟฟาและเตาเสียบ
1. สายไฟฟาที่มีรอยฉีกขาด หรือปลั๊กไฟฟาที่แตกราว ตองทําการเปลีย่ นทันที หามพันดวย
เทปพันสายไฟหรือดัดแปลงซอมแซมอยางใดอยางหนึง่
2. เตาเสียบทีช่ ํารุดจะตองทําการซอมแซมโดยทันที ในระหวางรอการซอมแซมจะตองปด
หรือครอบ เพื่อปองกันไมใหผูอื่นมาใชงาน
3. เครื ่อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ต า ง ๆ ที ่ใ ช ภ ายในสํ า นั ก งาน ให ว างในตํ า แหน ง ที ่ใ กล
เตาเสียบมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงสายไฟฟาที่ทอดยาวไปตามพื้น หรือหลีกเลี่ยงการใชสายตอ ในกรณีที่ไมอาจวาง
ในตําแหนงใกลเตาเสียบได ใหแสดงเครื่องหมายใหชัดเจนเพื่อปองกันการเดินสะดุดสายไฟฟา
4. ในการใชอป
ุ กรณไฟฟาใหแนใจวาแรงดันไฟฟาเหมาะสมกับความตองการแรงดันไฟฟา
ของอุปกรณนั้น ๆ
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5.

ถูกสายไฟฟา

กอนทําการเก็บ

การวางหรือเคลือ่ นยายเครือ่ งใชสํานักงาน ตองระวังอยาใหมีการวางหรือเคลือ่ นยายไปทับ

การใชเครื่องใชสํานักงาน
1. ในขณะขนยายกระดาษควรระมัดระวังกระดาษบาดมือ
2. ใหเก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายชีล้ ง หรือวางราบในชิ้นชัก
3. ใหทําการหุบขากรรไกรที่เปดซองจดหมาย ใบมีดคัดเตอร หรือของมีคมอืน
่ ๆ ใหเขาที่

การใชเครื่องตัดกระดาษ ตองระวังนิ้วมือใหอยูหางจากใบมีด ขณะที่กําลังทําการตัด
กระดาษ และหลีกเลีย่ งการตัดกระดาษจํานวนมากเกินไปพรอมกันทีเดียว ถาไมไดใชงานใหลดใบมีดลงใหต่ํา
ที่สุด อยายกใบมีดคางเอาไว
5. การแกะลวดเย็บกระดาษไมควรใชมือหรือเล็บ ใหใชที่ดึงลวดเย็บกระดาษทุกครั้ง
6. เฟอรนิเจอรที่เปนโลหะใหทําการลบมุมทุกแหงเพื่อความปลอดภัย
7. ควรใชบันไดหรือชั้นเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในที่สูง ไมควรยืนบนกลอง โตะ หรือ
เกาอี้ติดลอ
8. หลั งเลิ กงานทุ กวั น ให ป ดไฟฟ าทุ กดวงและตั ดวงจรอุ ป กรณ ไฟฟ าภายในห องทํ างาน
ทั้งหมด
9. เครือ่ งใชสาํ นักงานทีอ่ าจกอใหเกิดอันตราย เชน สายพาน ลูกกลิ้ง เกียร เฟอง ลอ ฯลฯ ถา
ไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายเอาไว ใหติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายนั้นใหเรียบรอยกอนที่จะใชงาน
10. ห า มทํ า ความสะอาด ปรั บ แต ง หรื อ เปลี ่ย นแปลงส ว นประกอบใด ๆ ของเครื ่อ งใช
สํานักงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะที่เครื่องกําลังทํางาน
11. ตองทํ าการศึกษาวิ ธีใ ช และข อควรระวัง ของเครื ่องใช สํานักงานที ่มีอัน ตรายให ดี กอน
ปรับแตง
12. ถามีผูปฏิ บัติ ง านสองคน หรือมากกว าสองคนขึน
้ ไปทํางานกับเครือ่ งใชสํานักงานทีม่ ี
อันตรายเครื่องเดียวกัน ผูปฏิบัติงานแตละคนจะตองระมัดระวังซึ่งกันและกัน
13. อยาถอดอุปกรณปองกันอันตรายหรือเปดแผงเครื่องใชสํานักงานที่มีอันตรายโดยเด็ดขาด
กรณีเครื่องขัดของใหติดตอชางเพื่อมาทําการซอมแซม
14. เครื่องใชสํานักงานที่ใชกําลังไฟฟาและมิไดเปนชนิดที่มีฉนวนหุมสองชั้น จะตองมีระบบ
สายดินติดอยูที่ครอบโลหะผานปลั๊ก และหามมีการดัดแปลงปลั๊กเพื่อตัดวงจรสายดินออก
15. ใหตัดกระแสไฟฟาของเครื่องใชสํานักงานที่ใชไฟฟาทุกครั้งที่ไมใชหรือเมื่อจะปรับแตง
เครื่อง
4.

ลิฟต
1. ในขณะเกิดเพลิงไหม หามทุกคนใชลิฟตใหใชบันไดหนีไฟเทานั้น
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กอนใชลิฟตทุกครั้งใหสังเกตวาตัวลิฟตเลื่อนมาอยูในระดับเดียวกับพื้นแลวหรือไม ถาตัว
ลิฟตอยูตางระดับกับพื้น ใหระมัดระวังการสะดุดขณะเดินเขาลิฟต สําหรับสุภาพสตรีที่สวมรองเทาสนสูงหรือสน
เล็กตองกาวขาม เพื่อปองกันการลื่นและหกลม
3. ในการใชลิฟต ใหเขาลิฟตอยางรวดเร็วและระมัดระวัง อยาลังเลใจ
4. หามสูบบุหรี่ในลิฟต
5. เมื ่อลิ ฟต เ ลื ่อนถึ ง ชั ้น ทีต่  องการ ให รอประตูลิฟต เ ป ด เต็ มที ่แล วกาวออกจากลิ ฟต อย าง
รวดเร็ว
6. หามใชมือจับหรือดันประตูลิฟตเพือ่ ใหลิฟตรอบุคคลอื่น ใหใชปุม ควบคุมประตูลิฟตที่
ติดตั้งอยูภายในลิฟต
7. ในกรณี เกิด เหตุฉุกเฉิ นขณะอยูในลิฟต ใหป ฏิบัติ ตามขอแนะนํา ซึ่งติด อยูภายในลิฟต
พยายามควบคุมสติใหได อยาตกใจเปนอันขาด
2.

กิจกรรม 5 ส สูค วามปลอดภัย
สถานที่ทํางานจะปลอดภัยดวยการปฏิบัติ 5 ส
สถานที่ดําเนินกิจกรรม 5 ส จะปลอดภัยกวา ถูกสุขอนามัยกวา และมีการผลิตดีกวา ในการทํา
ใหสถานที่ทํางานนาอยู นาดู สะดวกสบายและปลอดภัยนั้น จะตองกําจัดสิ่งที่ไมตองใชแลวออกไปใหหมด และ
จัดสิ่งที่จะเก็บใหเปนหมวดหมู เพื่อความสะดวก สะอาด และสวยงาม
กิจกรรม 5 ส
สะสาง
: แยกรายการสิ่งของที่จําเปนและไมจําเปน ทิ้งสิ่งของที่ไมจําเปน
ออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
สะดวก
: เก็บเครื่องมืออุปกรณไวในที่ที่ใชไดสะดวกและเก็บในสภาพที่ปลอดภัย
สะอาด
: จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานทีท
่ าํ งาน เชน การกําจัด
ฝุน ละออง
สุขลักษณะ : ดูแลเสื้อผาและรักษาสภาพสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย อยาปลอย
ใหสกปรกรกรุงรังเปนเด็ดขาด
สรางนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส ขางตนจนเปนนิสัย
1.6 ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปจจุบนั การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการนําเครื่องจักรกล เชน รถแทรกเตอร
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รถไถนา เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องผอนแรง เปนตน และสารเคมี เชน ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช สารฆาแมลง เขา
มาใชอยางมากมาย เพือ่ ชวยเพิม่ ผลผลิต ซึ่งสิ่งเหลานีห้ ากนําไปใชอยางไมถูกตองจะมีผลเสียตอสุขภาพและชีวิต
อันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี 5 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 สารเคมี เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพืช สารฆาแมลง สารพิษปราบวัชพืช สาร
กําจัดเชือ้ รา สารกําจัดสัตว สารพิษกําจัดสาหราย ไสเดือนฝอย หอยทาก สารเคมีเหลานีห้ ากใชถูกวิธีก็มีประโยชน
หากใชผดิ วิธีเปนโทษอยางมากเชนกัน เกษตรกรจําเปนตองทราบสิ่งเหลานี้
•
•
•
•
•
•
•
•

วิธเี ก็บ การใช โดยอานจากฉลากขางภาชนะบรรจุ
เมื่อใชหมดแลวตองทําลายภาชนะบรรจุโดยการเผาหรือฝง
ไมควรสูบบุหรี่ขณะทําการฉีดพน
ระวังการสัมผัสสารเคมีที่ผิวหนังเนื่องจากสามารถดูดซึมทางผิวหนังได
ระวังการสูดดมหายใจเขาสูทางเดินหายใจ
ไมยืนใตลมขณะฉีดพนสารเคมี
เครื่องใชตาง ๆ สําหรับการฉีดพนตองดูแลไมใหเสื่อมสภาพ รั่วซึม
เวลาผสมยาหามใชมอื กวน

ประการที่ 2 อันตรายจากฝุนที่เกิดจากเกษตรกรรม ฝุนเกิดขึ้นจํานวนมากในกิจกรรมนวด
ข า ว และกิ จ กรรมอื ่น ๆ ในนา ป ญ หาที ่เ กิ ด ขึ ้น คื อ ฝุ น จะเป น ส ว นที ่รั บ เอาเชื ้อ รา ละอองเกสรดอกไม และ
พวกสเปอรปะปนอยู และจะนําโรคสูคนได ทําใหผูสัมผัสเกิดเชื้อรา โรคปอดฝุนฝาย โรคปอดชานออย โรคปอด
ชาวนา วิธปี อ งกัน คือ
• เกษตรควรสวมหนากากปองกันฝุน
• รักษาความสะอาดของผิวหนังหลังเสร็จงานแลว
• ใชวิธีพนน้ําเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
• หาความรู เ พื ่อ ป องกั น ตั วเอง รวมทั ้ง เพื ่อ ให ท ราบถึ ง ภั ยต าง ๆ ที ่อาจเกิ ด ขึ ้น เช น
อาการเกิดโรค จะไดสามารถปองกันตัวเองไมใหเกิดโรคลุกลามตอไป
ประการที่ 3 อันตรายจากการเปนโรคติดเชื้อจากสัตว ทีส่ ําคัญคือ มา วัว ควาย แกะ แพะ
สุกร สุนัข สัตวปาที่กินเนื้อ นก เปด ไก เปนตน โรคติดเชื้อที่สําคัญ ไดแก โรคแอนแทรกซ โรคกลัวน้ํา
บาดทะยัก เลพโตสไปโรซีส กลากเกลื้อนของเชื้อรา วิธีปองกันคือ
เกษตรกรควรทราบแหลงโรค วิธีการแพรโรค
• เมื่อสัตวปวยตองเผาหรือฝงทําลายเชื้อ ฉีดวัคซีนปองกันโรคแกสัตว
• รักษาความสะอาดของผิวหนัง ระวังมิใหสัมผัสกับผิวหนังของสัตวที่เปนโรค
• ทําความสะอาดแผลทันทีเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น
•
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ประการที่ 4 อั น ตรายจากความร อ น แสง เสี ย ง ความสั ่น สะเทื อ น เกษตรกรอาจเป น
ตะคริว ออนเพลีย หรือเปนลม อันเนื่องมาจากการไดรับความรอนที่มาจากแสงอาทิตย หรือไดรับเสียงดังจาก
เครื่องจักรกล ซึ่งมีผลตอสุขภาพจิตดวย รวมทั้งเกิดอาการหูตึง หรือหูหนวกได อันตรายจาก
แสงจา ซึ่งพบ
มากทําใหเกิดตอ สูญเสียการมองเห็น และในการใชเครื่องจักรก็มีปญหา การสัน่ สะเทือนจากเครื่องจักร เชน รถ
แทรกเตอร เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องไถ เครื่องเจาะ เลื่อยไฟฟา ความสั่นสะเทือนมีอันตรายตอมือและแขน ทําใหเกิด
อาการปวดขอตอ เมือ่ ยลา ระบบยอยอาหารผิดปกติ กระดูกอักเสบ วิธปี อ งกันอันตรายเหลานีไ้ ดแก
• การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือ อุดหู
• การปองกันเกี่ยวกับความรอน ทําไดโดยใหสวมเสื้อผาหนา แขนยาว แตเปนผาที่
ระบายอากาศไดดี
• ดื่มน้ําผสมเกลือใหเขมขน ประมาณ 0.1%
• หยุดพักระหวางงานบอยขึน
้ หากอากาศรอนจัดมาก
ประการที่ 5 อุบัติเหตุในงานเกษตรกรรม เชน การถูกของมีคมบาด ไดแก มีด ขวาน เคียว
เมื่อเกิดบาดแผลเกษตรกรไมมีเวลาที่จะทําความสะอาดแผลหรือปฐมพยาบาลโดยทันที โอกาสที่จะไดรับเชื้อโรค
เชน โรคบาดทะยัก จึงพบบอย และเปนสาเหตุการตายที่สําคัญหรือการใชเครื่องยนตที่ใชไฟฟาก็อาจเกิดไฟฟาดูด
หรือเกิดการไหมตามผิวหนังขึ้นได ซึ่งควรตองเรียนรูเรื่องการใชไฟฟาใหถูกตองดวย นอกจากนี้ยังมีอันตรายจาก
การใชเครื่องยนต เชน เชือก โซ สายพาน หนีบหรือบีบอัด ทําใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นิ้วมือเปนสวนใหญ
โรคจากการทํางานที่สําคัญและพบบอยที่สุดในเกษตรกรคือ การปวดหลังจากการทํางานอัน
เนือ่ งมาจากทาทางการทํางานทีฝ่ น ธรรมชาติ ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ การปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ ที่เกิดขึ้น
ซ้าํ ๆ ทุกวัน เรียกวา โรคบาดเจ็บซ้าํ ซาก หรือโรคบาดเจ็บซ้าํ บอย สามารถแกไขได
ควรจะไดเรียนรูวิธีการหาเครื่องทุน แรงหรือประยุกตวิธีการทํางานเพื่อบรรเทาอาการเหลานั้นใหลดนอยลง
ตัวอยางเชน การใชเครื่องหวานเมล็ดพืชแทนการกมเงยในการหวานโดยคนก็จะทําใหการทํางานเปนสุขขึ้นได

เรื่องที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การปฐมพยาบาล คือ การใหการชวยเหลือเบื้องตนตอผูประสบอันตราย หรือเจ็บปวย ณ
สถานที่เกิดเหตุกอนที่จะถึงมือแพทย หรือโรงพยาบาล เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือเกิดความพิการ
โดยไมสมควร
วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล
1. เพื่อใหมีชีวิตอยู
2. เพื่อไมใหไดรบ
ั อันตรายเพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดโดยเร็ว
หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
1. อยาตื่นเตนตกใจ และอยาใหคนมุง เพราะจะแยงผูบ
 าดเจ็บหายใจ
2. ตรวจดูวาผูบาดเจ็บยังรูสึกตัว หรือหมดสติ
3. อยากรอกยา หรือน้ําใหแกผูบาดเจ็บในขณะที่ไมรูสึกตัว
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รีบใหการปฐมพยาบาลตอการบาดเจ็บที่อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต
โดยเร็วกอน สวนการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่ไมรุนแรงมากนักใหดาํ เนินการปฐมพยาบาลในลําดับถัดมา
4.

การบาดเจ็บที่ตองไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว คือ
1. การขาดอากาศหายใจ
2. การตกเลือด และมีอาการช็อก
ุ แรง
3. การสัมผัส หรือไดรับสิ่งมีพิษที่รน

การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ
สาเหตุ
อาการ
การปฐมพยาบาล
-

สาเหตุ
รวดเร็วมากเกินไป
อาการ
การปฐมพยาบาล
-

ขอเคล็ด
เกิดจากการฉีกขาด หรือการยึดตัวของเนื้อเยื่อ กลามเนื้อ หรือเสนเอ็นรอบขอตอ
เวลาเคลื่อนไหวจะรูสึกปวดบริเวณขอตอที่ไดรบั อันตราย
บวมแดงบริเวณรอบ ๆ ขอตอ
อยาใหขอตอบริเวณทีเ่ จ็บเคลื่อนไหว
อยาใหของหนักกดทับบริเวณขอที่เจ็บ
ควรประคบดวยความเย็นไวกอ น
ถามีอาการปวดรุนแรง ใหรีบนําไปพบแพทย

ขัดยอก
เกิดจากการที่กลามเนื้อยึดตัวมากเกินไป ซึ่งเกิดขึน้ เพราะการเคลื่อนไหวอยางรุนแรง และ

เจ็บปวดบริเวณที่ไดรบั บาดเจ็บ ตอมามีอาการบวม
ใหผบู าดเจ็บนัง่ หรือนอนในทาที่สบาย และปลอดภัย
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ความรอน

ถาปวดมากอาจบรรเทาอาการโดยการประคบความเย็นกอน แลวตอดวยประคบ

ตาบาดเจ็บ

การปฐมพยาบาลเกีย่ วกับตานัน้ ควรใหการปฐมพยาบาลเฉพาะตาทีบ่ าดเจ็บเล็กนอยเทานัน้ ถา
บาดเจ็บรุนแรงใหหาผาปดแผลสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็ว

สาเหตุ
การปฐมพยาบาล
-

สาเหตุ
อาการ
การปฐมพยาบาล
จะออกมา
โดยเร็วที่สุด

สาเหตุ

ผงเขาตา
มีสง่ิ แปลกปลอมเขาตา
ระคายเคืองตา คัน หรือปวดตา
ใชน้ําสะอาดลางตาใหทั่ว
ถาผงไมออกใหหาผาสะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบ าดเจ็บไปพบแพทย

สารเคมีเขาตา
กรด หรือดางเขาตา
ระคายเคืองตา
เจ็บปวด และแสบตามาก

ใหลางตาดวยน้ําที่สะอาดโดยวิธีการใหน้ําไหลผานลูกตา จนกวาสารเคมี
- ใชผา ปดแผลทีส่ ะอาดปดตาหลวม ๆ แลวนําผูบ าดเจ็บไปพบแพทย

ไฟไหม หรือน้ํารอนลวก

บาดแผลอาจจะเกิดจากถูกไฟโดยตรง ประกายไฟ ไฟฟา วัตถุทร่ี อ นจัด น้าํ เดือด สารเคมี เชน
กรด หรือดางที่มคี วามเขมขน
อาการ
แบงเปน 3 ลักษณะ
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ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 3
ผูบาดเจ็บจะมีอาการช็อก
การปฐมพยาบาล

ใหแนนมาก
-

สาเหตุ

ผิวหนังแดง
เกิดแผลพอง
ทําลายชั้นผิวหนังเขาไปเปนอันตรายถึงเนื้อเยื่อที่อยูใตผิวหนัง บางครั้ง

บาดแผลในลักษณะที่ 1 และ 2 ซึ่งไมสาหัส ใหปฐมพยาบาลดังนี้
- ประคบดวยความเย็นทันที
ใชน้ํามันทาแผลได และปดแผลดวยผาที่สะอาด ใชผาพันแผลพันแตอยา
บาดแผลในลักษณะที่ 3 ใหปฐมพยาบาลดังนี้
ถาผูบ าดเจ็บมีอาการช็อก รีบใหการปฐมพยาบาลอาการช็อกกอน
หามดึงเศษผาที่ถูกไฟไหมซึ่งติดอยูกับรางกายออก
นําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

กระดูกเคลือ่ น

กระดูกเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะปลายกระดูกขางหนึ่งซึ่งประกอบกันเขาเปนขอตอ เคลื่อนทีห่ ลุด
ออกจากเสนเอ็นที่หุมหอบริเวณขอตอไว
อาการ
ตึงและปวดมากบริเวณขอตอทีห่ ลุด
ขอตอจะมีรูปราง และตําแหนงผิดไปจากเดิม
การปฐมพยาบาล
จัดใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบายที่สุด
- หามกด หรือทําใหขอตอนั้นเคลื่อนไหวเปนอันขาด
นําผูบาดเจ็บสงแพทยใหเร็วที่สดุ
การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บควรใชเปลหาม

กระดูกหัก

กระดูกหักมีอยู 2 แบบ คือ
1. กระดูกหักชนิดธรรมดา หรือชนิดปด ไดแก การมีกระดูกหักเพียงอยางเดียว
ไมแทงทะลุผวิ หนังออกมา
2. กระดูกหักชนิดมีบาดแผล หรือชนิดเปด ไดแก การมีกระดูกหักแลวแทงทะลุ
ผิวหนังออกมา หรือวัตถุจากภายนอกแทงทะลุผวิ หนังเขาไปกระทบกับกระดูก ทําใหกระดูกหัก
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อาการ
บวม
เวลาเคลื่อนไหวจะเจ็บบริเวณทีไ่ ดรับอันตราย
ถาจับบริเวณที่ไดรับอันตรายจะรูสึกนุมนิ่ม และอาจมีเสียงปลายกระดูกที่หักเสียดสีกัน
อวัยวะเบี้ยวบิดผิดรูป
การปฐมพยาบาล
อยาเคลื่อนยายผูประสบอันตราย นอกจากจะจําเปนจริง ๆ การเคลื่อนยาย
อาจทําใหบาดเจ็บมากขึน้ ไปอีก
คอยระวังใหปลายกระดูกที่แตกอยูนิ่ง ๆ
ปองกันอยาใหเกิดอาการช็อก
ถากระดูกที่หักแทงทะลุผิวหนังออกมาขางนอก ใหหามเลือดโดยใชนิ้วกด
หรือใชสายสําหรับรัดหามเลือด
- ใชผาปดแผลที่สะอาด ปดปากแผล หรือกระดูกทีโ่ ผลออกมา
- ถามีความจําเปนที่จะตองเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ควรใชเฝอกชั่วคราว
สายคลองแขน หมอน และเปล
เฝอกชั่วคราวอาจทําดวยวัตถุใด ๆ ก็ไดที่อยูใกลมือ เชน กระดาน มวนหนังสือพิมพ มวนฟาง
หรือรม ใหผูกเฝอกกับแขน หรือขาตรงที่หักทั้งขางลาง และขางบน และถาสามารถทําไดใหผูกมัดดจากที่ ๆแตก
ไปทั้งสองขาง จะทําใหเฝอกชั่วคราวแข็งแรงขึ้น ใชกระดาษ ผา สําลี หรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่คลายกันรองเฝอก เพื่อให
บริเวณที่ไดรับอันตรายอยูในระดับเดียวกัน ซึ่งการทําวิธีนี้เฝอกจะพอดี ไมกดกระดูกบางแหงมากเกินไป สําหรับ
การใสเฝอกที่แขนหรือขานัน้ ควรใสใหรอบทุกดานดีกวาใสเฉพาะดานใดดานหนึง่ และใหใชผาเปนชิ้น ๆ หรือ
เชือกที่เหนียว ๆ ผูกเฝอก แตผาสําหรับผูกในยามฉุกเฉินที่ดีที่สุดก็คือ ผาพันแถบยาว ๆ
บางครั้งกอนจะเขาเฝอกจําเปนตองเคลื่อนยายผูบาดเจ็บบางเล็กนอย ควรจะใหใครคนหนึ่ง
จับแขน หรือขาสวนที่อยูเ หนือ และสวนทีอ่ ยูต ่ํากวาบริเวณทีก่ ระดูกนั้นหักใหอยูนิ่ง ๆ สวนคนอื่น ๆ ใหชวยกัน
รับน้ําหนักของรางกายไว วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ใชเปลหาม
กระดูกสันหลัง หรือคอหัก หรือสงสัยวาจะหัก จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ถาคน
เจ็บหมดสติอาจจะไมรูวากระดูกคอ หรือกระดูกสันหลังหัก นอกจากผูทําการ
ปฐมพยาบาลนั้นจะมีความรูในเรื่องนี้เปนพิเศษ กระดูกหักธรรมดาอาจจะกลายเปนกระดูกหักชนิดมีบาดแผลได
ถาหากไมระมัดระวังในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ดังนั้น หากสามารถทําไดควรงดเวนการเคลื่อนยายใด ๆ จนกวา
แพทยจะมาทําการชวยเหลือ

การเคลื่อนยายผูที่กระดูกคอหัก

เมื่อจะทําการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บที่กระดูกคอหัก ใหเอาบานประตู หรือแผนกระดานกวาง
ๆ มาวางลงขางคนเจ็บ ใหปลายกระดานเลยศีรษะคนเจ็บไปประมาณ 4 นิว้ เปน อยางนอย
ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย ใหใครคนหนึ่งคุกเขาลงเหนือศีรษะ ใชมือทั้งสองจับศีรษะไวใหนิ่ง
ๆ เพื่อใหศีรษะ และหัวไหลเคลื่อนไหวเปนจังหวะเดียวกันกับรางกาย สวนคนอื่น ๆ จะเปนคนเดียว หรือหลายคน
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ก็ไดชวยกันจับเสื้อผาของผูบาดเจ็บตรงหัวไหล และตะโพก แลว คอย ๆ เลื่อนผูบาดเจ็ดนั้นวางลงบนแผน
กระดาน หรือบานประตู ใหผูบาดเจ็บนอนหงายอยายกศีรษะขึน้ และอยาใหคอบิดไปมา
ถาผูบาดเจ็บนอนคว่ําหนา ควรจะวางบานประตู หรือกระดานลงขาง ๆ
ตัวผูบาดเจ็บ
นั้น เอาแขนเหยียดไปทางศีรษะ คุกเขาลงเอามือจับขางศีรษะของผูบาดเจ็บ โดยใหมือปดหู และมุมขากรรไกร
แลวคอยพลิกคนเจ็บใหนอนหงายบนกระดาน เวลาพลิกใหนอนหงายจะตองใหศีรษะอยูนิง่ ๆ และใหอยูระดับ
เดียวกับลําตัว ทัง้ ศีรษะ และลําตัวจะตองพลิกให
พรอม ๆ กัน
ระหวางทีท่ ําการเคลื่อนยาย ควรจะใชหนังรัด หรือผาพันแผลก็ไดหลาย ๆ อัน รัดรอบตัว
ของผูบาดเจ็บใหติดแนนกับแผนกระดาษ หรือถามีเปลก็ใหใชเปลหาม

การเคลื่อนยายผูที่กระดูกสันหลังหัก

อยารีบยกผูบาดเจ็บที่สงสัยวากระดูกสันหลังจะหัก ตองถามกอนวาสามารถเคลื่อนไหว ได
หรือไม ถาผูบาดเจ็บไมไดสติ และสงสัยวาจะไดรับอันตรายที่กระดูกสันหลัง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่กระดูกคอ
หัก
ถาพบคนที่สงสัยวากระดูกสันหลังหักนอนคว่ําหนาอยู คอย ๆ พลิกใหนอนหงายลงบนแผน
กระดาน หรือเปล แลวหาอะไรมารองสันหลังตอนลาง
ถาผูบาดเจ็บนอนหงาย คอย ๆ เลื่อนใหนอนบนกระดาน โดยปฏิบัติเชนเดียวกับผูท ี่กระดูก
คอหัก
ผูบาดเจ็บที่สงสัยวากระดูกสันหลังหัก หามยกในทานั่งโดยเด็ดขาด

กะโหลกศีรษะแตก สมองไดรบั ความกระทบกระเทือน
ผูที่ประสบอันตรายจนกะโหลกศีรษะแตก หรือสะเทือน จะมีอาการเลือดออกทางหู ตา และ
จมูก อาจมีของเหลวสีขาวไหลออกมาจากหู ตาดําอาจจะมีขนาดไมเทากัน หนาแดง หรือซีดก็ได
การปฐมพยาบาล
ถาหนามีสีปกติ หรือสีแดง ควรวางผูบาดเจ็บนอนลง แลวหนุนศีรษะใหสูงเล็กนอย ถาหนา
ซีดควรวางศีรษะในแนวราบ
พลิกศีรษะใหอยูในลักษณะที่ไมถูกทับบริเวณที่สงสัยวากระดูกจะแตก
ถามีบาดแผลปรากฏใหหามเลือด และปดบาดแผลดวยผาปดแผลที่สะอาด ผูกผาพันแผล
ดานตรงขามกับบาดแผล
ใหความอบอุนแกผูบาดเจ็บอยูเสมอ และอยาใหสารกระตุนใด ๆ แกผูบาดเจ็บ

การหามเลือดเมือ่ เกิดอันตรายจากของมีคม
วิธีหามเลือดมีหลายวิธี ไดแก
1. การกดดวยนิว้ มือ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
ในกรณีที่บาดแผลเลือดออกไมมาก จะหามเลือดโดยใชผาสะอาดปดทีบ่ าดแผลแลวพันให
แนน ถายังมีเลือดไหลซึม ใหใชนิ้วมือกดตรงบาดแผลดวยก็ได
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ในกรณีที่เสนโลหิตแดงใหญขาด หรือไดรับอันตรายอยางรุนแรงเปนบาดแผลใหญ ควรใช
นิ้วมือกดเพื่อหามเลือดไมใหไหลออกมา และใหกดลงบริเวณระหวางบาดแผลกับหัวใจ เชน
- เลือดไหลออกจากหนังศีรษะ และสวนบนของศีรษะ ใหกดที่เสนเลือดบริเวณขมับ
ดานที่มีบาดแผล
เลือดไหลออกจากใบหนา ใหกดที่เสนเลือดใตขากรรไกรลางดานที่มีบาดแผล
หางจากมุมขากรรไกรไปขางหนาประมาณ 1 นิ้ว
เลื อ ดไหลออกมาจากคอ ให ก ดลงไปบริ เ วณต น คอข า ง ๆ หลอดลมด า นที ่มี
บาดแผล แตการกดตําแหนงนี้นานๆ อาจจะทําใหผูถูกกดหมดสติได ฉะนั้นควรใชวิธีนี้ตอเมื่อใชวิธีอื่น ๆ ไม
ไดผลแลวเทานั้น
เลื อ ดไหลออกมาจากแขนท อ นบน ให ก ดลงไปที ไ่ หปลาร า ตอนบนสุ ด ใกล
หัวไหลของแขนดานที่มีบาดแผล
- เลือดไหลออกมาจากแขนทอนลาง ใหกดทีเ่ สนเลือดบริเวณแขนทอนบนดานใน
กึ่งกลางระหวางหัวไหลกับขอศอก
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. การยกบริเวณที่มีบาดแผลใหสูงกวาหัวใจ
ในกรณีที่มีบาดแผลเลือดออกที่เทา จัดใหผูบาดเจ็บนอนลงแลวยกเทาขึ้น

กิจกรรม ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลการไดรับอันตรายจากการทํางานของตนเอง สมาชิกใน
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ครอบครัว และเพื่อนรวมงาน ดังนี้
1. ขาพเจาเคยไดรบั อันตรายจากการทํางาน ดังนี้
• งาน / หนาที่ที่ปฏิบัติ หรือเคยปฏิบัติ......................................................................................
...........................................................................................................................................
• อันตรายที่เคยไดรบ
ั
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
• การปองกัน และแกไข
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
2. สมาชิกในครอบครัวเคยไดรบั อันตรายจาการทํางาน คือ .........................................................
• งาน / หนาที่ทป
ี่ ฏิบตั ิ หรือเคยปฏิบัติ..................................................................................
...........................................................................................................................................
• อันตรายที่เคยไดรบ
ั
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
• การปองกัน และแกไข
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................

3. เพื่อนรวมงานที่เคยไดรบั อันตรายจากการทํางาน ดังนี้
• งาน / หนาที่ทป
ี่ ฏิบตั ิ หรือเคยปฏิบัติ..................................................................................
...........................................................................................................................................
• อันตรายที่เคยไดรบ
ั
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................
• การปองกัน และแกไข
4. .....................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................
3.
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บทที่ 9
ทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร
สาระสําคัญ

การมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ย วกับ ทัก ษะที่จํา เปนสํา หรับ ชีวิตมนุษ ย โดยเฉพาะ
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการเขาใจผูอื่น จะชวยใหบุคคล
ดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมีความสุข
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อใหผูเรียน
1. มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ ไดแก ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล และทักษะการเขาใจผูอื่น
2. ประยุ ก ต ใ ช ทั ก ษะชี วิ ต ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และในการทํ า งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ขอบขายเนื้อหา

เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2

ความหมายของทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ
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เรื่องที่ 1 ความหมายของทักษะชีวิต
คําวา ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน และความชํานิชํานาญในเรือ่ งใดเรื่อง
หนึง่ ซึง่ บุ ค คลสามารถสร า งขึ น้ ได จากการเรีย นรู  ไดแก ทัก ษะการอาชีพ การกีฬ า การทํา งาน
รวมกับผูอื่น การอาน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช
เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปนทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากการกระทํา หรือจากการ
ปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกลาวนั้นเปนทักษะทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีวิต ที่จะทําใหผูม ีทักษะเหลานั้นมีชีวิต
ที่ดี สามารถดํารงชีพอยูในสังคมได โดยมีโอกาสทีด่ ีกวาผูไมมีทักษะดังกลาว ซึง่ ทักษะประเภทนี้
เรียกวา Livelihood skill หรือ Sikll for living ซึง่ เปนคนละอยางกับทักษะชีวิต ทีเ่ รียกวา Life skill
(ประเสริฐ ตันสกุล) ดังนัน้ ทักษะชีวิต หรือ Life skill จึงหมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถ
เชิงสังคม จิตวิทยา (Phychosoclal competence) ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญ
สถานการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หรือจะกลาวงาย ๆ
ทั ก ษะชี วิ ต ก็ คื อ ความสามารถในการแก ป ญ หาที ่ต อ งเผชิ ญ ในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื ่อ ให อ ยู ร อด
ปลอดภัย และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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
ผลทีไ่ ดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทัง้ รางกาย และ
จิตใจ
2. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถในการจัดการกับ
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกาย และจิตใจ จนอาจลุกลามเปน
ปญหาใหญโตเกินแกไข
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความสามารถในการคิดที่จะ
เปนสวนชวยในการตัดสินใจ และแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพือ่ คนหาทางเลือกตาง ๆ
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รวมทั้งผลทีจ่ ะเกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เปนความสามารถใน
การคิดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และประเมินปญหา หรือสถานการณทีอ่ ยูรอบตัวเรา ที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวติ
5. ทักษะการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เปน
ความสามารถในการใชคําพูด และทาทาง เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับ วัฒนธรรม และสถานการณตา ง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความต องการ การแสดงความชื่ นชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การตัก เตือน การชวยเหลือ
การปฏิเสธ ฯลฯ
6. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationship) เปน
ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวได
ยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรูใ นตน (Self awareness) เปนความสามารถในการคนหา
รูจัก และเขาใจตนเอง เชน รูข อดี ขอเสียของตนเอง รูค วามตองการ และสิง่ ที่ไมตองการของตนเอง
ซึ ่ง จะช วยให เรารู ตัวเองเวลาเผชิ ญกั บ ความเครีย ด หรือสถานการณตา ง ๆ และทัก ษะนี้ยัง เป น
พืน้ ฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็น
ใจผูอื่น
8. ทักษะการเขาใจผูอ ื่น (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 และผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับ
อารมณโกรธ และความเศราโศก ที่สงผลทางลบตอรางกาย และจิตใจไดอยางเหมาะสม
10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เปนความสามารถใน
การรับรูถ ึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับ
ความเครียด เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางทีถ่ ูกตอง เหมาะสม และไมเกิดปญหาดาน
สุขภาพ
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1.2 กลวิธีในการสรางทักษะชีวิต
จากองคประกอบของทักษะชีวิต 10 ประการ เมื่อจะนําไปใชพัฒนาทักษะชีวิต
สามารถแบงไดเปน 2 สวน ดังนี้
1. ทั ก ษะชี วิ ต ทั ่ว ไป คื อ ความสามารถพื ้น ฐานที ่ใ ช เ ผชิ ญ ป ญ หาปกติ ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน ความเครียด สุขภาพ การคบเพื่อน การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริโภค
อาหาร ฯลฯ
2. ทักษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถทีจ่ ําเปนในการเผชิญปญหาเฉพาะ เชน ยา
เสพติด โรคเอดส ไฟไหม น้ําทวม การถูกลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
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เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ

• ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
• ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationship)
• ทักษะการเขาใจผูอื่น (Empathy)

2.1 ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
การสื่อสาร เปนกระบวนการสรางความเขาใจกันระหวางบุคคล โดยอาจเปนการ
สื่อสารทางเดียว (one-way communication) คือ การสื่อขาวสารจากผูสงสาร ไปยังผูร ับสาร โดยไม
มีการสื่อสารกลับ หรือสะทอนความรูสึกกลับไปยังผูสงสารอีกครั้ง สวนการสื่อสารสองทาง (Twoway Communication) เปนการสือ่ ขาวสารจากผูส งสารไปยังผูรับสาร และมีการสือ่ สารกลับ หรือ
สะทอนความรูสึกกลับจากผูรับสาร ไปยังผูสงสารอีกครั้ง จึงเรียกวา เปนการสื่อสารสองทาง
การสื่อสารระหวางบุคคล นับวาเปนความจําเปนอยางยิง่ เพราะในการดําเนินชีวิต
ปกติในปจจุบัน การสือ่ สารเขา มามีบทบาทอยา งยิ่งในทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการสื่อสารดวย
การพูด การเขียน การแสดงกิริยาทาทาง หรือการใชเครื่องมือสื่อสารที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม
ตาง ๆ เชน โทรศัพท Internet e-mail ฯลฯ ทั้งนี้ การสือ่ สารดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ควรทําใหผูสงสาร
และผูรับสารเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีตามมา ซึ่งทักษะที่จําเปนในการ
สือ่ สาร ไดแก การรูจ ักแสดงความคิดเห็น หรือความตองการใหถูกกาลเทศะ และการรูจ ักแสดง
ความชื่นชมผูอื่น การรูจักขอรอง การเจรจาตอรองในสถานการณคับขันจําเปน การตักเตือนดวย
ความจริงใจ และใชวาจาสุภาพ การรูจ ักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหปฏิบัติในสิง่ ที่ผิดขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือผิดกฎหมาย เปนตน
การสื่อสารดวยการปฏิเสธ
หลาย ๆ คนไมกลาปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรัก เมื่อไปทําในสิ่งที่ตนเอง
ไมเห็นดวย เชน การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การเที่ยวซองโสเภณี การเสพยาเสพติด ฯลฯ อันที่
จริงการปฏิเสธเปนสิทธิของทุกคน การปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน หรือคนรักเมื่อทําในสิ่งที่ตนเอง
ไมเห็นดวยอยางเหมาะสม และไดผลจะชวยปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงได คนสวนใหญไมกลา
ปฏิ เสธคํ า ชั กชวนของเพือ่ น หรื อคนรัก เพราะกลัววา เพื่อน หรือคนรักจะโกรธ แตถา สามารถ
ปฏิเสธไดถูกตองตามขั้นตอนจะไมทําใหเสียเพื่อน
การปฏิเสธที่ดี
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จะตองปฏิเสธอยางจริงจัง ทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยาง
ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ
การปฏิเสธมี 3 ขั้นตอน คือ
1. บอกความรูส ึกเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะการบอกความรูส ึกจะโตแยง
ยากกวาการบอกเหตุผลอยางเดียว
2. การขอปฏิเสธ เปนการบอกปฏิเสธชัดเจนดวยคําพูด
3. การถามความเห็นชอบเพื่อรักษาน้าํ ใจของผูช วน และความขอบคุณเมือ่ ผูช วน
ยอมรับการปฏิเสธ
ตัวอยางการปฏิเสธเมื่อถูกชวนไปเสพยาเสพติด
แดงเปนผูช วน และแอมเปนผูปฏิเสธ
แดง : คืนนี้มีปารตี้ที่หอง แอมไปใหไดนะ มีของดีอยางวาใหม ๆ มาใหลอง
แอม : ของอยางวานั้นไมดีตอสุขภาพ ขอไมลอง แดงคงไมวานะ ขอบคุณมากที่ชวน
แดง : ....................................
การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ หรือสบประมาท บางครัง้ ผูช วนพูดเซาซีเ้ พือ่ ชวนให
สําเร็จ ผูถูกชวนไมควรหวั่นไหวกับคําพูด เพราะจะทําใหขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยัน
การปฏิเสธดวยทาทีมั่นคง และหาทางออกโดยวิธีตอไปนี้
ปฏิเสธซ้ํา โดยไมตองใชขออาง พรอมทั้งบอกลา แลวเดินจากไปทันที
การตอรอง โดยการชวนไปทํากิจกรรมอื่นที่ดีกวา
การผัดผอน โดยการยืดระยะเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนความตั้งใจ เชน
1.
2.
3.
4.

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

ตัวอยางคําพูด
“ฉันไมชอบ มันไมดีตอสุขภาพ”
“ขอไมไปนะเพือ่ น”
“เธอคงเขาใจนะ”
“ไมลองดีกวา เราขอกลับกอนนะ”
“ฉันคิดวา เรากลับบานกันเลยดีกวา”
“แดงคิดวา เราควรรอไปอีกสักระยะหนึ่ง เมื่อเราทั้งสอง
พรอมที่จะรับผิดชอบครอบครัว คอยคิดเรื่องนี้”
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สถานการณที่ชวนไปเที่ยวซอง
ชัยเปนผูชวน ยุทธเปนผูปฏิเสธ
ชัย
: วันนี้กินขาวเย็นแลว ไปเที่ยวอยางวากันนะ
ยุทธ : เราไมชอบสถานที่อยางนั้น กลัวติดโรคดวย ขอไมไปนะเพื่อน
ชัย
: เราไปหลายหนไมเห็นเปนอะไรเลย ชักสงสัยแลววานายเปนผูชาย
เต็มรอยหรือเปลา ชวนที่ไรไมไปสักที
ยุทธ : ไมละ เอาไวคราวหลัง พวกนายไปเที่ยวที่อื่นเราจะไปดวย
ครั้งนี้ขอตัวกอนนะ ขอบใจมากที่ชวน
ในเรื่องความรัก ผูหญิงเมื่อมีความรัก จะมีความรูสึกชอบ หรือรัก ตองการความรัก
ความอบอุน ความใกลชิดผูกพันทางใจ ไมคาดคิดวาฝายชายตองการอะไรจากความใกลชิด จึงขาด
ความระมัดระวัง อาจเผลอตัวเผลอใจไปตามที่ฝายชายตองการ เปนคานิยมของชาย โดยถือเปนเรื่อง
ปกติที่จะมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการ หรือคนรักเพื่อปลดเปลื้องความใคร เพราะเมือ่ ผูช ายรัก หรือ
ชอบผูห ญิงมักจะตองการผูกพันทางกาย คือ ความรัก ความใคร เมื่อผูช ายตองการผูกพันทางกายก็
จะคิดหาวิธีการตาง ๆ เพือ่ ทําใหเกิดพฤติกรรมทีจ่ ะนําไปสูส ิง่ ที่ตนตองการ โดยคิดวาฝายหญิงก็
ตองการเชนกัน
การมีเพศสัมพันธครั้งแรก ฝายหญิงไมไดมีความสุขทางเพศอยางที่ฝายชายเขาใจ
ตรงกันขามจะมีความวิตกกังวล กลัวตั้งครรภ กลัวแฟนจะทอดทิ้ง หรือดูถูก กลัวเพื่อนรู กลัวพอแม
เสียใจ แตฝายชายจะมีความสุขทางเพศ และภูมิใจที่ไดเปนเจาของ การมีเพศสัมพันธในครั้งตอ ๆ มา
ฝายหญิงมักจะยินยอมเพราะความรัก ความผูกพัน ความกังวล กลัวถูกทอดทิง้ หากไมยอม แตฝาย
ชายถือเปนเรือ่ งปกติ เปนการหาความสุขรวมกัน ปญหาทีต่ ามมาคือ การตัง้ ครรภ หรือโรคตาง ๆ
ฉะนั้นการคบเพื่อนตางเพศ ผูหญิงควรปฏิบัติตนอยางไรบาง เชน
ไมควรอยูดวยกันตามลําพังสองตอสองในที่ลับตา เพราะความใกลชิดสามารถ
ไปสูการมีเพศสัมพันธได
ผูหญิงควรแตงกายมิดชิด ไมแตงกายลอแหลม
ผูหญิงควรระมัดระวังตัวขณะอยูใ กลชิดกับเพื่อนตางเพศ ควรรักนวลสงวนตัว
ระวังการสัมผัส หรือถูกเนื้อตองตัว
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สําหรับผูช าย เมือ่ มีโอกาสอยูกันตามลําพังสองตอสองควรยับยั้งชั่งใจ และไมคิด
หาวิธีตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมทีจ่ ะนําไปสูส ิ่งที่ตนตองการ โดยคาดคิดเอาเองวาฝายหญิงก็
ตองการเชนเดียวกับตน

ตัวอยางการสื่อสารดวยการปฏิเสธ
ปจจุบันปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ลุกลาม รุนแรงถึงขั้นเปนปญหา
การตั้งครรภทีไ่ มพึงประสงคเพิม่ สูงขึ้นในกลุม วัยรุน วัยเรียน ทําใหตองออกกลางคัน หรือแอบไป
ทําแทงจนทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตเปนจํานวนมาก
ดังนั้นเรื่องที่พอแมไมอยากใหเกิดเรื่องหนึ่งคือ ไมอยากใหลูกมี “เซ็กซ” กอนวัย
อันควร อยากใหเรียนหนังสือจบ ใหเปนผูใหญที่รับผิดชอบตัวเองไดมากกวานี้
แต ข า วเด็ ก วั ย รุ น ตอนนี ้ก็ อ อกมามากเหลือ เกิ น ว า เห็น เรื ่อง “เซ็ ก ซ ” เป น เรื ่อ ง
ธรรมดา ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน บางคนเปลีย่ นคูเ ปนวาเลน บางคูก็เชาหอพักอยูด วยกัน เชาไป
เรียนดวยกัน เย็นกลับมานอนดวยกัน พอแมอยูตางจังหวัดไมรูเรื่อง คิดวาลูกคงตัง้ ใจเรียนอยางเดียว
ทีไ่ หนได
เรื่องนี้พอแมจะทําเฉยไมไดแมลูกเราจะเปนเด็กเรียบรอย ยังไมมีทีทาวาจะสนใจ
เพศตรงขามก็ตาม พอแมก็ตองชวนคุยเมือ่ มีโอกาส หากพอแมลูกดูโทรทัศนดวยกัน จะมีฉากอยาง
วาในละครไทยอยูห ลายเรื่อง เชน พระเอกเสียทีนางราย หรือนางเอกใจออนยอมพระเอกกอน แต
สุดทายไมไดแตงงานกัน พอแมก็ถือโอกาสนี้ชวนลูกคุยเสียเลย ไมวาจะเปนลูกชาย หรือลูกสาวก็
ตองระวังเรื่องนี้ดวยกันทั้งนั้น ซึ่งอาจแนะนําลูกดังนี้
อยาอยูก ันตามลําพังสองตอสองในทีล่ ับตาคน แมอีกฝายจะชวนก็ไมตองตามใจ
ใหรูจักปฏิเสธ
• ถาดูแลวอีกฝายจะผูกมัดโดยอางวา “รักจริงหวังแตง” หรืออะไรก็แลวแต
ทีจ่ ะสรรหามาพร่ําพรรณนา ตองใหลูกเราพูดกับอีกฝายแบบเปดใจ เปดเผย ดวยทาทีที่มัน่ ใจวา
“ไมตองการใหมีอะไรกันเกินเลยกวานี้ เพราะเรายังเด็กยังไมสมควร” หรือ “ยังไมพรอม” แมวาเรา
จะรักเขามากก็ควรคบกันแคเปนแฟนกอน เวลายังมีอีกยาวนาน ใครจะรูวาคนนี้ใชคูแทหรือไม
• ตองรูจักหลีกเลี่ยง หรือกลาปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ ถาอีกฝายยังตื้อ
ตองใหรูจักเอาตัวรอดใหได
• ใหเบี่ยงเบนความสนใจของอีกฝายไปยังเรื่องอื่น เชน อาจชวนไปเลนกีฬา
หรือชวนคุยในเรื่องที่คิดวาอีกฝายจะหยุดฟง
• ถาอีกฝายยังไมยอมฟงเหตุผล โดยอาจจะมีขออางวา “ถาไมยอม แสดงวา
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ไมรักจริง” หากถึงขั้นนี้ละกอ ตองใหลูกคิดใหมแลววา ควรจะคบกันเปนแฟนตอไปอีกไหม เพราะ
อีกฝายคงตองพยายามหาโอกาสอีกเรื่อย ๆ แลวแนใจไหมวา ลูกจะไมใจออนเขาสักวัน
• ที่สําคัญ พอแมตองชวนลูกคุย ถึงผลสียของการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรดวย

2.2 ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
คงไดยินคําพูดนี้บอย ๆ วา “คนเราอยูค นเดียวในโลกไมได” เราตองพึง่ พาอาศัยกัน
ซึ่งจะตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
การที่จะสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นระหวางกันนั้น เปนเรื่องไมยาก แรกเริ่มคือ
1. มีการติดตอพบปะกัน
เราจะตองมีการติดตอพบปะพูดคุยกับคนที่ตองการมีสัมพันธภาพกับเขา ใหเวลา
กับเขา ทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน เลนกีฬาดวยกัน และในที่สุดเราก็มีโอกาสสรางมิตรภาพ
ที่ดีตอกัน
2. มีความสนใจและประสบการณรวมกัน
ประสบการณเปนสิ่งที่นําคนสองคนใหมารวมมือกัน การชวยเหลือกันในระหวาง
การเลา เรียน หรือการทํางานดวยกัน มีค วามสนใจในเรื่องเดียวกัน การรวมประสบการณ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน เปนการสรางมิตรภาพที่ดีใหเกิดขึ้นได
3. มีทัศนคติและความเชื่อที่คลายคลึงกัน
ชวงวัยรุน เปนชวงทีค่ วามคิด ทัศนคติ และความรูส ึกอาจมีการเปลีย่ นแปลงอยาง
รวดเร็ว ถาคนไหนมีความคิดเห็นคลายคลึงกับเรา เราจะรูสึกพอใจ แตถาคนไหนมีความคิดแตกตาง
กั บ เรา เราจะรู สึ ก ไม พ อใจ แต ใ นความเป น จริ ง ต อ งเข า ใจว า คนส ว นใหญ ไ ม ไ ด มี ค วามเห็ น
เหมือนกันทุกเรื่อง แมในคนที่เปนมิตรตอกันเพียงใดก็ตาม
จะสรางสัมพันธภาพที่ดีไดอยางไร
การเรียนรูวิธีการสรางสัมพันธภาพทีด่ ีเปนสําคัญ และทุกคนควรจะคนหาเพื่อให
เกิดมิตรภาพ ดังนี้
1. ความใสใจ เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดูแลกันทั้งยามสุข ยามทุกข
2. ความไวเนื้อเชื่อใจ การอยูกับผูอื่นอยางมีความสุขเราตองไววางใจในตัวเขา
และตองใหเขาไววางใจในตัวเราดวย
3. การยอมรับ เราจะตองรูจักใหการยอมรับ และนับถือคนอื่น รูจักแสดงความ
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ชื่นชม และยินดีกับความสําเร็จของผูอื่น
4. การมีสวนรวม และการแบงปน สัมพันธภาพที่ดีคือ การไดมีสวนรวมแบงปน
ในประสบการณ รูจักรับฟงความคิด และยอมรับความจริงจากคนสวนมาก
5. การมีความยืดหยุน คนทีม่ ีความยืดหยุน จะเปนคนที่สามารถมีความสุข แมจะ
อยูกับคนที่มีความเห็นตางกัน
6. ความเห็ น อกเห็ น ใจผู อื ่น การแสดงความเห็น อกเห็ นใจ จะทํา ไดง า ยถ า มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน เพราะจะไมเกิดความเขาใจผิดตอกัน
จากการที่คนเราตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นนั้น ก็เพื่อที่จะสามารถอยูรวมกับ
ผูอ ืน่ ได โดยทีไ่ ดรับการชวยเหลือจากผูอ ืน่ ตามสมควร ไมวาจะเปนเพื่อน พอแม พีน่ อง หรือคน
อืน่ ๆ โดยเฉพาะการมีสัมพันธภาพทีด่ ีระหวางพอแมกับลูกวัยรุน เปนสิง่ ที่สําคัญมาก เพื่อลูกจะได
เติบโตเปนผูใหญที่ดี และประสบความสําเร็จในชีวิตตอไป
การสรางสัมพันธภาพดวยการให
• การฝกใหเปนผูเสียสละ หรือเปนผูใหนั้น พอแมจะตองสอนลูก หรือเปน
ตัวอยางในการเปนผูใหเสมอ
• การใหโดยทั่วไปนั้น เรามักจะนึกถึงแตการใหสิ่งของ หรือเงินทอง แตความ
จริ ง ยัง มี สิง่ สํ าคั ญทีท่ ุ ก คนควรให แก กั น ไดแก การใหรอยยิม้ ใหความจริง ใจ ใหก ารชวยเหลือ
ใหคําชมเชย ใหความเมตตา ใหอภัย ฯลฯ ซึง่ การใหสิง่ เหลานีไ้ มตองเสียเงินทองซือ้ หา แตตองเปน
การใหที่ออกมาจากใจจริง จะเปนการสรางมิตรภาพที่ดีตอกัน
• ใหนึกเสมอวา จงเปนผูใหเถิด ใหผูอื่นใหมากขึ้น รับใหนอยลง จึงจะเปนการ
ทําใหครอบครัวเรามีความสุข และสังคมจะอบอุน เพื่อลูกไดซึมซับ และนําไปใชในการเปนผูให
เสมอกับเพื่อน ๆ พี่ นอง และคนอื่น ๆ ที่อยูรวมกัน
การฝกใหเปนคนนารัก นาคบหา
เคยไดยินอาจารยทานหนึง่ พูดในรายการโทรทัศนนานมาแลววา “ลูกเราไมวาจะ
เปนอยางไร มันก็ดูนารักไปหมดในสายตาพอแม แตเราจะตองสอนลูกเราใหเปนคนนารัก เพือ่ ทีค่ น
อื่นเขาจะไดรักลูกเราดวย”
• พวกเราที่เปนผูใหญคงเคยเห็นเด็กประเภทนี้บาง เชน
- เห็นผูใหญแลวไมไหว ทําเปนมองไมเห็น
- พูดจาไมเพราะ หนาบึ้งตึง
- ไมรูจักกาลเทศะ
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- เอาแตใจตัวเอง
- ทาทาอวดี
เด็กที่เปนอยางนี้ ผูใหญก็จะมองวาไมนารักเลย บางทีทําใหอดคิดไมไดวา
พอแมคงไมมีเวลาสั่งสอน
• สวนในกลุมของเด็กวัยรุนดวยกัน ไดลองถามวาเพื่อนแบบไหนที่ไมอยาก
คบดวย ก็ไดคําตอบวา
- ประเภทที่ชอบดูถูกเพื่อน
- เอาเปรียบไมชวยงานกลุม
- ขี้อิจฉาเพื่อน เห็นเพื่อนมีดีไมได
- ชอบพูดใหคนอื่นหนาแตก หมอไมรับเย็บ
- คุยโมโออวดตนเอง และวาคนอื่น
- ชอบแกลงเพือ่ น
ถาเปนอยางนี้เพื่อนก็ไมอยากคบหาสมาคม และไมอยากใหเขารวมกลุม
เพราะเขาที่ไหนก็วงแตกกระเจิงทุกที จนเพื่อน ๆ เอือมระอา
• คนเปนพอแมคงเศราใจมาก ถาลูกเรากลายเปนคนนารังเกียจที่ไมมีใคร
อยากคบ ดังนัน้ พอแมตองพยายามพูดคุยยกตัวอยางคนที่ทําตัวนารัก และคนทีท่ ําตัวไมนารักให
ลูกเห็น เพื่อเปรียบเทียบ และเอาเปนตัวอยาง ซึ่งลักษณะของคนนารักนั้น พระเทพวิสุทธิกวี แหง
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ไดกลาววา คนที่นารักยอมมีคุณสมบัติ 9 ประการ คือ
1. ไมเปนคนอวดดี
2. ไมพูดมากจนเขาเบื่อ
3. เปนคนออนนอมถอมตน
4. รูจักผอนสั้นผอนยาว
5. พูดจาออนหวาน
6. เปนคนเสียสละ ไมเอาเปรียบผูอื่น
7. เปนคนกตัญูกตเวที
8. เปนคนไมมีนิสัยริษยา เสียดสีผูอื่น
9. เปนคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบ ไมยกตนขมทาน
“พอแมที่หวังใหลูกเปนที่รักของผูใหญ และเพื่อนฝูง ตองพยายามเพาะนิสัย
ดังกลาวใหกับลูก ก็จะทําใหการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมเกิดเปนสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันและกัน
ทุกคนก็จะมีแตความสุข”
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2.3 ทักษะการเขาใจผูอื่น
การที่บุคคลจะอยูใ นครอบครัว อยูใ นสังคมอยางมีความสุข จําเปนตองรูจ ักตนเอง
และรูจักผูที่ตนเกี่ยวของสัมพันธดวย ดังภาษิตจีนที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง”
ดังนั้น การที่เราจะทําความรูจักผูอื่น ซึ่งเราจะตองเกี่ยวของสัมพันธดวย ไมวาจะ
เปนภายในครอบครัวของเราเอง หรือในสถานศึกษา ในสถานทีท่ ํางาน เพราะเราไมสามารถอยูค น
เดียวไดในทุกที ทุกสถานการณ

หลักในการเขาใจผูอื่น มีดังนี้
1. ตองคํานึงวาคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับเรา จึงควรปฏิบัติ
กับเพื่อนมนุษยทุกคนดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน
คนจน คนรวย คนแก เด็ก คนพิการ ฯลฯ
2. บุคคลทุกคนมีความแตกตางกัน ทัง้ พืน้ ฐานความรู ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพ
ความเปนอยู ระดับการศึกษา การปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ
ดังนัน้ หากเรายอมรับความแตกตางระหวางบุคคลดังกลาว จะทําใหเราพยายามทําความเขาใจเขา
และสื่อสารกับเขาดวยกิริยาวาจาสุภาพ ซึ่งหากยังไมเขาใจเราก็จําเปนตองอดทน และอธิบายดวย
ภาษาที่เขาใจงาย ไมแสดงอาการดูถูกดูแคลน หรือแสดงอาการหงุดหงิด รําคาญ เปนตน
3. การเอาใจเขามาใสใจเรา บุคคลทัว่ ไปมักชอบใหคนอืน่ เขาใจตนเอง ยอมรับ
ในความต องการ ควรเปนตัวตนของตนเอง ดัง นัน้ จึง มักมีคํา พูดติดปากเสมอ เชน ฉันอยางนัน้
ฉันอยางนี้ ทําไมเธอไมทําอยางนัน้ ทําไมเธอไมทําอยางนี้ ทําไมเธอถึงไมเขาใจฉัน ฯลฯ ซึ่งเปน
การเอาใจเราไปยัดเยียดใสใจเขา และมักไมพึงพอใจในทุกเรื่อง ทุกฝาย ทั้งนี้ในดานกลับกัน หากเรา
คิดใหม ปฏิบัติใหม โดยพยายามทําความเขาใจผูอ ื่นไมวาจะเปน พอแมเขาใจลูก หรือลูกเขาใจ
พ อแม เพื ่อ นเข า ใจเพื ่อ น โดยการทํ า ความเขา ใจว า เขาหรื อเธอมีเ หตุผ ลอะไร ทํา ไมจึง แสดง
พฤติกรรมเชนนั้น เขามีความตองการอะไร เขาชอบอะไร ฯลฯ เมื่อเราพยายามเขาใจเขา และปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับความชอบ ความตองการของเขาแลว ก็จะทําใหการอยูร วมกัน หรือการทํางาน
รวมกันเปนไปดวยความราบรื่น และแสดงความสงบสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม
4. การรับฟงผูอื่น การที่เราจะเขาใจผูอ ืน่ ไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับวาเรารับฟงความ
คิดเห็น ความตองการของเขามากนอยเพียงใด บุคคลทั่วไปในปจจุบันไมชอบฟงคนอืน่ พูด แตชอบ
ทีจ่ ะพูดใหคนอื่นฟง และปฏิบัติตาม ดังนัน้ สิ่งสําคัญที่เปนพืน้ ฐานที่จะทําใหเราเขาใจผูอ ื่นก็คือ
ทักษะการฟง ซึ่งจะตองเปนการฟงอยางตั้งใจ ไมขัดจังหวะ หรือแสดงอาการเบื่อหนาย และควร
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แสดงกิริยาตอบรับ เชน สบตา ผงกศีรษะ ทั้งนี้ การฟงอยางตั้งใจ จะทําใหเรารับทราบความคิด
ความตองการ หรือปญหาของผูท ี่เราเกี่ยวของดวย ไมวาจะเปนในฐานะลูกกับพอแม พอแมกับลูก
นายจางกับลูกจาง หัวหนากับลูกนอง ฯลฯ ซึง่ จะทําใหเราเกิดอาการเขาใจ และสามารถแกปญหา
ไดอยางถูกตองในที่สุด

กิจกรรม 1

ใหผูเรียนยกตัวอยาง วิธีการสื่อสารกับพอแม และหัวหนางาน หรือลูกนอง ดังนี้

1. การสื่อสารกับพอแม กรณีขอไปเที่ยวคางคืนตางจังหวัด
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. การสื่อสารกับหัวหนางาน หรือลูกนอง กรณีขอขึ้นเงินเดือน หรือลดโบนัส
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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บทที่ 10
อาชีพแปรรูปสมุนไพร
สมุนไพรกับบทบาททางเศรษฐกิจ
สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยตาง ๆ การใช
สมุนไพรสําหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยตางๆ นี้ จะตองนําเอาสมุนไพรตั้งแตสองชนิดขึ้นไป
มาผสมรวมกันซึง่ จะเรียกวา ยา ในตํารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแลวยังอาจประกอบดวยสัตวและ
แรธาตุอีกดวย เราเรียกพืช สัตว หรือแรธาตุที่เปนสวนประกอบของยานี้วา เภสัชวัตถุ สมุนไพร
เปนสวนหนึง่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนิน โครงการ
สมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเนนการนําสมุนไพรมาใชบําบัดรักษาโรคใน สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และ สงเสริมใหปลูกสมุนไพรเพือ่ ใชภายในหมูบ านเปนการสนับสนุน
ใหมีการใชสมุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อยา
สําเร็จรูปจากตางประเทศไดปละเปนจํานวนมาก
การผลิตสมุนไพรในรูปแบบการประกอบอาชีพ
ปจจุบันมีผูพ ยายามศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหสามารถนํามาใชใน
รูปแบบทีส่ ะดวกยิง่ ขึ้น เชน นํามาบดเปนผงบรรจุแคปซูล ตอกเปนยาเม็ด เตรียมเปนครีมหรือยา
ขีผ้ ึง้ เพื่อใชทาภายนอก เปนตน ในการศึกษาวิจัยเพื่อนําสมุนไพรมาใชเปนยาแผนปจจุบันนั้น ไดมี
การวิจัยอยางกวางขวาง โดยพยายามสกัดสารสําคัญจากสมุนไพรเพื่อใหไดสารที่บริสุทธิ์ ศึกษา
คุณสมบัติทางดานเคมี ฟสิกสของสารเพื่อใหทราบวาเปนสารชนิดใด ตรวจสอบฤทธิ์ดานเภสัช
วิ ท ยาในสั ต ว ท ดลองเพื ่อดู ใ ห ไ ด ผลดี ใ นการรัก ษาโรคหรือ ไมเพีย งใด ศึก ษาความเปนพิษ และ
ผลขางเคียง เมื่อพบวาสารชนิดใดใหผลในการรักษาที่ดี โดยไมมีพิษหรือมีพิษขางเคียงนอยจึงนํา
สารนั้นมาเตรียมเปนยารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อทดลองใชตอไป
การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการจําหนาย
สมุนไพรถูกนํามาใชสารพัดประโยชน และถูกแปรรูปออกมาในแบบตางๆเพื่อการจํานาย
ซึง่ สามารถนํามาใชประกอบอาชีพ ทัง่ อาชีพหลัก ละอาชีพเสริมได สิง่ สําคัญทีส่ ุดของการแปรรูป
สมุนไพร คือ การปรุงสมุนไพร
การปรุงสมุนไพรหมายถึง การสกัดเอาตัวยาออกมาจากเนื้อไมยา สารทีใ่ ชสกัดเอาตัวยา
ออกมาที่นิยมใชกัน ไดแก น้าํ และเหลา สมุนไพรที่นํามาปรุงตามภูมิปญญาดั้งเดิมมี 7 รูปแบบ คือ
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1.การตม เปนการสกัดตัวยาออกมาจากไมยาดวยน้ํารอน เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด ใชกับ
สวนของเนื ้อไม ที ่แน นและแข็ ง เช น ลํ า ตนและราก ซึ่ง จะตองใชก ารตม จึง จะไดตัวยาที่เปน
สารสําคัญออกมา ขอดีของการตม คือ สะอาด ปลอดจากเชื้อโรค มี 3ลักษณะ
การตมกินตางน้ํา คือการตมใหเดือดกอนแลวตมดวยไฟออนๆอีก 10 นาที หลังจากนั้น
นํามากินแทนน้าํ
การตมเคี่ยวคือ การตมใหเดือดออนๆ ใชเวลาตม 20-30 นาที
การตม 3 เอา1 คือ การตมจากน้ํา 3 สวน ใหเหลือเพียง 1 สวน ใชเวลาตม 30-45นาที
2.การชง เปนการสกัดตัวยาสมุนไพรดวยน้าํ รอน ใชกับสวนทีบ่ อบบาง เชน ใบ ดอก ที่
ไมตองการโดนน้าํ เดือดนานๆตัวยาก็ออกมาได วิธีการชง คือ ใหนํายาใสแกวเติมน้ํารอนจัดลงไป
ปดฝาแกวทิ้งไวจนเย็น ลักษณะนี้เปนการปลอยตัวยาออกมาเต็มที่
3. การใชน้ํามัน ตัวยาบางชนิดไมยอยละลายน้ํา แมวาจะตมเคีย่ วแลวก็ตาม สวนใหญยาที่
ละลายน้ําจะไมละลายในน้ํามันเชนกัน จึงใชน้ํามันสกัดยาแทน แตเนือ่ งจากยาน้าํ มันทาแลวเหนียว
เหนอะหนะ เปอนเสื้อผา จึงไมนิยมปรุงใชกัน
4.การดองเหลา เปนการใชกับตัวยาของสมุนไพรที่ไมละลายน้ํา แตละลายไดดีในเหลา
หรือแอลกอฮอล การดองเหลามักมีกลิน่ แรงกวายาตม เนือ่ งจากเหลามีกลิน่ ฉุน และหากกินบอยๆ
อาจทําใหติดได จึงไมนิยมกินกัน จะใชตอเมื่อกินยาเม็ดหรือยาตมแลวไมไดผล
5.การตมคั้นเอาน้ํา เปนการนําเอาสวนของตนไมที่มีน้าํ มากๆออนนุม ตําแหลกงาย เชน
ใบ หัว หรือเหงา นํามาตําใหละเอียด และคัน้ เอาแตน้าํ ออกมา สมุนไพรทีใ่ ชวิธีการนีก้ ินมากไมได
เชนกัน เพราะน้าํ ยาทีไ่ ดจะมีกลิน่ และรสชาติทีร่ ุนแรง ตัวยาเขมขนมาก ยากทีจ่ ะกลืนเขาไปทีเ่ ดียว
ฉะนั้นกินครั้งละหนึ่งถวยชาก็พอแลว
6.การบดเปนผง เปนการนําสมุนไพรไปอบหรือตากแหงแลวบดใหเปนผง สมุนไพรที่
เป น ผงละเอี ย ดมากยิ ่ง มี ส รรพคุ ณ ดี เพราะจะถู ก ดู ด ซึ ม สู ลํ า ไส ง า ย จึ ง เข า สู ร า งกายได
รวดเร็ว สมุนไพรผงชนิดใดทีก่ ินยากก็จะใชปน เปนเม็ดที่เรียกวา "ยาลูกกลอน" โดยใชน้าํ เชื่อม,
น้ําขาวหรือน้าํ ผึง้ เพือ่ ใหติดกันเปนเม็ด สวนใหญนิยมใชน้ําผึง้ เพราะสามารถเก็บไวไดนานโดยไม
ขึ้นรา
7.การฝน เปนวิธีการทีห่ มอพืน้ บานนิยมกันมาก วิธีการฝน คือ หาภาชนะใสน้ําสะอาด
ประมาณครึ่งหนึ่งแลวนําหินลับมีดเล็กๆจุม ลงไปในหินโผลเหนือน้ําเล็กนอย นําสมุนไพรมาฝนจน
ไดน้ําสีขุนเล็กนอยกินครั้งละ 1 แกว
อยางไรก็ตามการแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร ควรแปรรูปในลักษณะอาหารหรือเครื่องใชที่
ไมจัดอยูในประเภทยารักษา คือไมมีสรรพคุณในการรักษาหรือปองกัน บรรเทา บําบัดโรค เนื่องจาก
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ผลิตภัณฑประเภทยาจะตองผานการตรวจสอบที่มีมาตรฐานสูงและถูกตอง มีผูชํานาญการที่มีคุณวุฒิ
ในการดําเนินการดวย
ลั ก ษณะของผู ที จ่ ะประกอบอาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพรในการปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
สมุนไพร ผูปรุงจําเปนตองรูหลักการปรุงผลิตภัณฑจากสมุนไพร 4 ประการคือ
1. เภสัชวัตถุ ผูป รุงตองรูจ ักชื่อ และลักษณะของเภสัชวัตถุทั้ง ๓ จําพวก คือ พืชวัตถุ
สัตววัตถุ และธาตุวัตถุ รวมทั้งรูป สี กลิ่นและรสของเภสัชวัตถุนั้นๆ ตัวอยางเชน กะเพราเปนไมพุม
ขนาดเล็ก มี ๒ ชนิด คือ กะเพราแดงและกะเพราขาว ใบมีกลิน่ หอม รสเผ็ดรอน หลักของการปรุง
ยาขอนี้จําเปนตองเรียนรูจากของจริง
2. สรรพคุณเภสัช ผูป รุงตองรูจักสรรพคุณของยา ซึง่ สัมพันธกับรสของสมุนไพรเรียกวา
รสประธาน แบงออกเปน
2.1 สมุ น ไพรรสเย็ น ได แ ก ยาที ่ป ระกอบด ว ยใบไม ที ่ร สไม เ ผ็ ด ร อ นเช น เกสร
ดอกไม สัตตเขา (เขาสัตว ๗ ชนิด) เนาวเขีย้ ว (เขี้ยวสัตว ๙ ชนิด)และของที่เผาเปนถาน ตัวอยางเชน
ยามหานิลยามหากาฬ เปนตน ยากลุม นีใ้ ชสําหรับรักษาโรคหรืออาการผิดปรกติทางเตโชธาตุ (ธาตุ
ไฟ)
2.2 สมุ นไพรรสรอน ได แก ยาที่นํา เอาเบญจกูล ตรีก ฎก หัส คุณ ขิง และขา มาปรุง
ตัวอยางเชน ยาแผนโบราณทีเ่ รียกวายาเหลืองทัง้ หลาย ยากลุม นีใ้ ชสําหรับรักษาโรคและอาการ
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
ลุมนี้ใชรักษาความผิดปรกติทางโลหิต
นอกจากรสประธานของสมุนไพรดังทีก่ ลาวนี้เภสัชวัตถุยังมีรสตางๆ อีก 9 รสคือ รสฝาด
รสหวาน รสเบือ่ เมา รสขม รสมัน รสหอมเย็นรสเค็ม รสเปรีย้ ว และรสเผ็ดรอน ในตําราสมุนไพร
แผนโบราณบางตําราไดเพิ่มรสจืดอีกรสหนึ่งดวย
3. คณาเภสัช ผูปรุงสมุนไพรตองรูจักเครื่องสมุนไพรทีป่ ระกอบดวยเภสัชวัตถุมากกวา 1
ชนิด ที่นํามารวมกันแลวเรียกเปนชื่อเดียว ตัวอยางเชน
ทเวคันธา หมายถึงเครือ่ งสมุนไพรทีป่ ระกอบดวยเภสัชวัตถุ 2 ชนิด คือ รากบุนนาค
และ รากมะทราง
ตรีสุคนธ หมายถึงเครื่องสมุนไพรที่ประกอบดวยเภสัชวัตถุ 3 ชนิด คือ รากอบเชย
เทศ รากอบเชยไทย และรากพิมเสนตน
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4. เภสัชกรรม ผูปรุงสมุนไพรตองรูจักการปรุงยาซึ่งมีสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ
4.1 พิจารณาตัวสมุนไพรวาใชสวนไหนของเภสัชวัตถุ เชน ถาเปนพืชวัตถุ จะใชสวน
เปลือกรากหรือดอก ใชสดหรือแหง ตองแปรสภาพกอนหรือไม ตัวอยางสมุนไพรที่ตองแปรสภาพ
กอนไดแก เมล็ดสลอด เพราะสมุนไพรนี้มีฤทธิ์แรงจึงตองแปรสภาพเพื่อลดฤทธิ์เสียกอน
4.2 ดูขนาดของตัวสมุนไพรยา วาใชอยางละเทาไร และผูปรุงสมุนไพรควรมีความรูใน
มาตราโบราณ ซึ่งใชสวนตางๆ ของรางกาย หรือเมล็ดพืช ที่เปนที่รูจักคุนเคยมาเปนตัวเทีย บ
ขนาด เชน คําวาองคุลี หมายถึงขนาดเทา 1 ขอของนิว้ กลาง กลอมหมายถึงขนาดเทากับเมล็ด
มะกล่ําตาหนู และกล่ําหมายถึงขนาดเทากับเมล็ดมะกล่ําตาชาง เปนตน
การขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารและยา (ขอเครื่องหมาย อย.)
“อาหาร” ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง “วัตถุทุกชนิดทีค่ นกิน ดืม่ หรือ
นําเขาสูรางกาย แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ นอกจากนี้
อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแตง
กลิน่ รสดวย”
ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อจําหนายมีจํานวนหนึ่งที่เปนผลิตภัณฑที่คาบเกี่ยวหรือก้ํากึ่งวาจะเปน
ยาหรืออาหาร เพื่อปองกันความสับสนในเรื่องนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกําหนด
แนวทางในการพิจารณาวา ผลิตภัณฑใดที่จัดเปนอาหาร ตองมีลักษณะดังนี้
1. มีสวนประกอบเปนวัตถุทีม่ ีในตําราทีร่ ัฐมนตรีประกาศตามพระราชบัญญัติยาและโดย
สภาพของวัตถุนั้นเปนไดทั้งยาและอาหาร
2. มีขอบงใชเปนอาหาร
3. ปริมาณการใชไมถึงขนาดที่ใชในการปองกันหรือบําบัดรักษาโรค
4. การแสดงขอความในฉลากและการโฆษณาอาหารที่ผสมสมุนไพรซึ่งไมจัดเปนยานั้น
ตองไมมีการแสดงสรรพคุณเปนยากลาวคือปองกัน บรรเทา บําบัด หรือรักษาโรคตาง ๆ

การแบงกลุมผลิตภัณฑอาหาร

อาหารแบงตามลักษณะการขออนุญาตผลิต ออกเปน 2 กลุมคือ
1. กลุมอาหารที่ไมตองมีเครื่องหมาย อย.
อาหารกลุมนี้ สวนใหญเปนอาหารที่ไมแปรรูปหรือถาแปรรูปก็จะใชกระบวนการผลิต
งาย ๆ ในชุมชน ผูบริโภคจะตองนํามาปรุงหรือผานความรอนกอนบริโภค อาหารกลุมนีผ้ ูผ ลิตที่มี
สถานทีผ่ ลิตไมเขาขายโรงงาน (ใชอุปกรณหรือเครื่องจักรต่าํ กวา 5 แรงมา หรือคนงานนอยกวา 7
คน) สามารถผลิตจําหนายไดโดยไมตองมาขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แตตองแสดงฉลากอาหารที่ถูกตองไวดวย
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2. กลุมอาหารที่ตองมีเครื่องหมาย อย.
อาหารกลุม นีเ้ ปนอาหารทีม่ ีการแปรรูปเปนอาหารกึง่ สําเร็จรูปหรืออาหารสําเร็จรูปแลว
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอผูบ ริโภคในระดับต่าํ ปานกลางหรือสูง แลวแตกรณี ไดแก อาหารที่
ตองมีฉลาก อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรืออาหารควบคุมเฉพาะ ดังนั้น จึงจําเปนตอง
ขออนุญาตสถานทีผ่ ลิตอาหารและขอขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร หรือจดทะเบียนอาหาร หรือแจง
รายละเอียดของอาหารแตละชนิดแลวแตกรณี ไดทีส่ ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตัวอยางผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมเขาขายการเปนยาไดแก สบูสมุนไพร แชมพูสระผม
สมุนไพร ผงขัดผิวสมุนไพร เกลือผสมสมุนไพรสําหรับขัดผิว เทียนหอม เครื่องดื่มจากสมุนไพร
น้าํ หอมปรับอากาศจากสมุนไพร น้าํ จิม้ น้าํ ซอสปรุงรสผสมสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพรอบแหง
พรอมรับประทาน ลูกอมสมุนไพร ชาสมุนไพรสําเร็จรูปพรอมชง เปนตน
ส ว นตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสมุ น ไพรที ่เ ข า ข า ยเป น ยาได แ ก สมุ น ไพรลดน้ ํา หนั ก
เครื่องสําอางบํารุงผิว แกอาการทางผิวหนังหรือทําใหขาว เครือ่ งดืม่ สมุนไพรทีม่ ีสรรพคุณรักษา
บําบัดหรือบรรเทาอาการจากโรคตางๆ เปนตน
กิจกรรม
1. ใหผูเรียนสืบคนหาสมุนไพรที่ในทองถิน่ และจดไววามีกี่ชนิด แตละชนิดมีสรรพคุณ
อะไร จากนั้นนํามาแลกเปลี่ยนความรูในกลุม
2. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องการแปรรูป สมุนไพรที่สืบคนจากขอ 1 วาจะสามารถ
แปรรูปทําผลิตภัณฑอะไรไดบาง
3. ใหผูเ รียนเขียนสรุปจากการอภิปรายในขอ 2 วานผลิตภัณฑสมุนไพรของผูเ รียนอยูใ น
กลุม และชนิดอาหารอะไร และจะตองขออนุญาตการผลิตตากคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) หรือไมใชเอกสารในการขออนุญาตอะไรบาง
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ความรูเรื่องโชค : ทางแก ดูแล ปองกัน, 2543 : บริษัท รีดเดอรส ไดเจสท (ประเทศไทย) จํากัด.
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ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นายวิวฒ
ั นไชย
จันทนสคุ นธ
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
4. นางสุปรารถนา ยุกหะนันทน
5. นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทักษ
6. นางสาวเยาวรัตน คําตรง
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
2. นางสุปรารถนา ยุกหะนันทน
3. นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทักษ
4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง
5. นางสาวสุรีพร
เจริญนิช
6. นางธัญญวดี
เหลาพาณิชย
7. นางเอื้อจิตร
สมจิตตชอบ
8. นางสาวชนิตา
จิตตธรรม
9. นางสาวอนงค
เชือ้ นนท
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

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

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะที่ปรึกษา

นายประเสริฐ
นายชัยยศ
นายวัชรินทร
นางวัทนี
นางชุลีพร
นางอัญชลี
นางศุทธินี

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นายกิตติพงศ
นางสาวผณินทร
นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
จันทวงศ
แซอึ้ง
เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
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ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

