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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนั ง สื อเรี ย นสาระทั ก ษะการดํ า เนิ นชี วิ ต รายวิ ช าสุ ขศึ ก ษา พลศึ ก ษา รหั ส ทช 31002 ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนหนังสือเรียนทีจ่ ัดทําขึน้ สําหรับผูเ รียนทีเ่ ปนนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ใน
การศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวติ รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรา งรายวิ ชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
ขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื ้อหาของแตล ะบทอยา งละเอี ย ด และทํ า กิ จกรรมตามที ่กํา หนดแล ว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหม
ใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรือ่ ง เพือ่ เปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนือ้ หาใน
เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับ
ครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 8 บท
บทที่ 1 เรื่อง การทํางานของระบบในรางกาย
บทที่ 2 เรื่อง ปญหาเพศศึกษา
บทที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ
บทที่ 4 เรื่อง การเสริมสรางสุขภาพ
บทที่ 5 เรื่อง โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 6 เรื่อง ปลอดภัยจากการใชยา
บทที่ 7 เรื่อง ผลกระทบจากสารเสพติด
บทที่ 8 เรื่อง ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพชีวิต
บทที่ 9 อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล
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โครงสรางรายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา
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สาระสําคัญ
ศึกษา ฝกปฏิบัติ และประยุกตใชเกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา เรื่องเกี่ยวกับระบบตางๆ ของรางกาย
เปาหมายชีวิต ปญหาเกีย่ วกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ เสริมสรางสุขภาพ โรคที่ถายทอดทาง
พั น ธุ ก รรม ปลอดภั ย จากการใช ย า ผลกระทบจากสารเสพติ ด อั นตรายรอบตั ว และทั ก ษะชี วิ ต เพื ่อ
สุขภาพจิต เพือ่ ใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย
ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. อธิบายการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายไดถูกตอง
2. วางแผนเปาหมายชีวิต ตลอดจนเรื่องปญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาได
3. เรียนรูเรื่องการวางแผนในการสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร
4. อธิบายถึงโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมได
5. วางแผนปองกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัยไดอยางถูกตอง
6. มีความรูในการพัฒนาทักษะชีวิตใหดีได
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9

เรื่อง การทํางานของระบบในรางกาย
เรื่อง ปญหาเพศศึกษา
เรื่อง อาหารและโภชนาการ
เรื่อง การเสริมสรางสุขภาพ
เรื่อง โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
เรื่อง ความปลอดภัยจากการใชยา
เรื่อง ผลกระทบจากสารเสพติด
เรื่อง ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล
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บทที่ 1
การทํางานของระบบในรางกาย
สาระสําคัญ
พัฒนาการของมนุษยจะเกิดการเจริญเติบโตอยางเปนปกติ หากการทํางานของระบบตางๆ ใน
รางกายเปนไปอยางราบรื่นไมเจ็บปวย จึงจําเปนตองเรียนรูถ ึงกระบวนการทํางาน การปองกันและการ
ดูแลรักษาใหระบบตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย
1.1. การทํางานของระบบยอยอาหาร
1.2. การทํางานของระบบขับถาย
1.3. การทํางานของระบบประสาท
1.4. การทํางานของระบบสืบพันธุ
1.5. การทํางานของระบบตอมไรทอ
2. สามารถดูแลรักษาปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะสําคัญ 5 ระบบ รวมทั้งสรางเสริม
และดํารงประสิทธิภาพได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6

การทํางานของระบบยอยอาหาร
การทํางานของระบบขับถาย
การทํางานของระบบประสาท
การทํางานของระบบสืบพันธุ
การทํางานของระบบตอมไรทอ
การดูแลรักษาระบบของรางกายที่สําคัญ
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การทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย

การทํ า งานของระบบอวั ย วะตา งๆ ภายในรา งกาย เปนไปโดยธรรมชาติอยา งมีระเบีย บและ
ประสานสัมพันธกันโดยอัตโนมัติ จึงเปนเรื่องที่เราตองศึกษา เรียนรูใหเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสรางเสริม
และการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะเหลานั้นใหใชงานไดนานที่สุด
ระบบอวัยวะของรางกาย ทําหนาทีแ่ ตกตางกันและประสานกันอยางเปนระบบ ซึง่ ระบบทีส่ ําคัญ
ของรางกาย 5 ระบบมีหนาที่ และอวัยวะที่เกี่ยวของ ดังนี้

เรื่องที่ 1 การทํางานของระบบยอยอาหาร

มนุ ษ ย เ ป น ผู บ ริ โ ภคโดยการรั บ ประทานอาหารเพื ่อ ใหร า งกายเจริญ เติ บ โต ดํ า รงอยู ไ ด แ ละ
ซอมแซมสวนทีส่ ึกหรอ มนุษยจึงมีระบบการยอยอาหารเพือ่ นําสารอาหารแรธาตุและน้ําใหเปนพลังงาน
เพื่อใชในการดํารงชีวิต
การยอยอาหารเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่มีขนาดใหญใหเล็กลงจนรางกายดูดซึม
ไปใชได การยอยอาหารมี 3 ขั้นตอน คือ
1) การยอยอาหารในปาก เปนกระบวนการยอยอาหารในสวนแรก อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอย
อาหาร ไดแก ฟน และตอมน้าํ ลาย ทางเดินอาหารของตนเริ่มตัง้ แตปาก มีฟนทําหนาทีบ่ ดอาหาร ตอม
น้าํ ลายจะหลั่งน้ําลายมาเพื่อยอยแปง ในน้ําลายมีเมือกชวยในการหลอลื่นอาหารใหกลืนไดสะดวก การ
หลั่งน้ําลายอาศัยรสและกลิ่นอาหาร เมื่ออาหารถูกบดเคีย้ วในปากแลว จะเขาสูห ลอดอาหารโดยการกลืน
2) การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร เปนอวัยวะที่อยูตอจากหลอดอาหาร ใตกระบังลมดานซาย
ดานลางติดกับลําไสเล็ก มีลักษณะเปนกระพุง รูปตัวเจ (J) ผนังกัน้ เปนกลามเนือ้ เรียบ ยึดหดไดดี การยอย
ในกระเพาะอาหาร ผนังกระเพาะอาหารมีกลามเนือ้ แข็งแรง ยืดหยุน และขยายความจุไดถึง 1,000 – 1,200
ลูกบาศกเซนติเมตร มีกลามเนื้อหูรูด 2 แหง คือ กลามเนือ้ หูรูดทีต่ อกับหลอดอาหารและกลามเนือ้ หูรูดที่
ตอกับลําไสเล็ก ผนังดานในของกระเพาะอาหารมีตอมสรางเอนไซมสําหรับยอยอาหาร เมือ่ อาหารเคลื่อน
ลงสูก ระเพาะอาหารจะกระตุน ใหมีการหลัง่ เอนไซมออกมา ซึง่ ประกอบดวย กรดไฮโดรคอลิก (HCL)
ชวยเปลี่ยนเพปซิโนเจนและไทรเรนนิน จากผนังกระเพาะใหเปนเพปซินและเรนนิน พรอมที่จะทํางาน
ช ว ยย อยโปรตี น นอกจากนี ย้ ั ง สร า งน้าํ เมื อ กมี ฤ ทธิเ์ ปน ด า ง ((base)) เคลื อบกระเพาะอาหาร กรดใน
กระเพาะอาหารจะทําลายแบคทีเรียที่ติดมากับอาหาร อาหารจะอยูในกระเพาะอาหารประมาณ 30 นาที ถึง
3 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับชนิดของอาหาร โปรตีนจะถูกยอยในกระเพาะอาหารโดยเอนไซมเพปซิน กระเพาะ
อาหารมีการดูดซึมสารบางสวนได เชน สามารถดูดซึมอัลกอฮอลไดดีถึงรอยละ 30-40
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3) การยอยอาหารในลําไส ลําไสเล็กอยูต อจากกระเพาะอาหาร มีลักษณะเปนทอทีข่ ดซอนกัน
ไปมาในชองทอง ยาวประมาณ 5-7 เมตร ลําไสเล็กจะผลิตเอนไซมเพื่อยอยโปรตีน คารโบไฮเดรต และ
ไขมัน
การยอยอาหารในลําไสเล็ก อาหารจะเคลื่อนจากกระเพาะอาหารผานกลามเนื้อหูรูดเขาสูล ําไสเล็ก
การยอยอาหารในลําไสเล็กเกิดจากการทํางานของอวัยวะ 3 ชนิด คือ ตับออน ผนังลําไสเล็กและตับหลั่ง
สารออกมาทํางานรวมกัน
ตับออน (pancreas) ทําหนาที่สรางฮอรโมนควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและเอนไซมในการยอย
อาหาร เอนไซมทีส่ รางขึน้ จะอยูในรูปที่ยังทํางานไมได ตองอาศัยเอนไซมจากลําไสเปลีย่ นสภาพที่พรอม
จะทํางานได ซึ่งเปนเอนไซมสําหรับยอยโปรตีน นอกจากนั้นยังสรางเอนไซมสําหรับยอยคารโบไฮเดรต
และไขมันอีกดวย นอกจากนี้ยังสรางสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตมีฤทธิ์เปน(base) เพือ่ ลดความเปน
กรดจากกระเพาะอาหาร
ผนังลําไสเล็ก จะผลิตเอนไซมเพื่อยอยโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมันลําไสเล็แบงออกเปน
3 สวน คือ
- ลําไสเล็กสวนตน หรือเรียกวา ดูโอดินัม (Duodenum)
- ลําไสเล็กสวนกลาง หรือ (Jejunum)
- ลําไสเล็กสวนปลาย หรือเรียกวา ไอเลียม (Ileum)
ตับ (liver) ทําหนาที่สรางน้าํ ดีเก็บไวในถุงน้ําดี น้ําดีมีสวนประกอบสําคัญ คือน้ําดีชวยใหไขมัน
แตกตัวและละลายน้ําได ทําใหเอนไซมลิเพสจากตับออนและลําไสเล็กยอยไขมันใหเปนกรดไขมันและ
กลีเซอรัล
การดูดซึม ลําไสเปนบริเวณทีม่ ีการดูดซึมไดดีที่สุด ผนังดานในลําไสเล็กเปนคลืน่ และมีสวนยื่น
ออกมาเปนปุม เล็กๆ จํานวนมากเรียกวา วิลลัส (villus) ที่ผิวดานนอกของเซลลวิลลัสมีสวนทีย่ ื่นออกไป
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อีก เรียกวา ไมโครวิลไล (microvilli) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึม ภายในวิลลัสแตละอันมีเสนเลือดและเสน
น้ําเหลือง ซึ่งจะรับอาหารที่ยอยแลวที่ซึมผานผนังบุลําไสเล็กเขามา
สารอาหารเกือบทุกชนิดรวมทั้งวิตามินหลายชนิดจะถูกดูดซึมที่บริเวณดูโอตินัม สําหรับลําไส
เล็กสวนเจจูนัมจะดูดซึมอาหารพวกไขมัน สวนของไปเลียมดูดซึมวิตามินบี 12 และเกลือน้ําดี สารอาหาร
สวนใหญและน้ําจะเขาสูเสนเลือดฝอย โมโนแซ็กคาไรด กรดอะมิโนและกรดไขมันจะเขาสูเ สนเลือดฝอย
เขาสูเสนเวน (vein) ผานตับกอนเขาสูห ัวใจ โมโนวีกคาไรดที่ถูกดูดซึมถามีมากเกินความตองการจะถูก
สังเคราะหใหเปนไกลโคเจนเก็บไวที่ตับและกลามเนื้อ ไกลโคเจนในตับอาจเปลี่ยนกลับไปเปนกลูโคสได
อีก กลูโคสก็จะนํามาสลายใชในกิจกรรมตางๆ ของเซลล
ส ว นไขมั น จะเข า ไปในกระแสเลื อ ดถู ก นํ า ไปใช ใ นด า นต า งๆ ใช เ ป น แหล ง พลั ง งานเป น
สวนประกอบของเยือ่ หุมเซลลและโครงสรางอืน่ ๆ ของเซลล บางสวนเปลีย่ นไปเปนกลูโคส ไกลโคเจน
และกรดอะมิโนบางชนิด สวนที่เหลือจะเก็บสะสมไวในเซลลทีเ่ ก็บไขมัน ซึ่งมีอยูทัว่ รางกายใตผิวหนัง
หนาทอง สะโพก และตนขา อาจสะสมทีอ่ วัยวะอื่นๆ อีก เชน ที่ไต หัวใจ ทําใหประสิทธิภาพของการ
ทํางานของอวัยวะเหลานี้ลดลง
กรดอะมิโนทีไ่ ดรับจากอาหาร จะถูกนําไปสรางเปนโปรตีนใหมเพื่อใชเปนสวนประกอบของ
เซลลเนื้อเยื่อตางๆ ทําใหรางกายเจริญเติบโตหรือมีการสรางเซลลใหม รางกายจะนําไขมันและโปรตีนมา
ใชเปนแหลงพลังงานไดในกรณีที่รางกายขาดคารโบไฮเดรต โปรตีนที่เกินความตองการของรางกายจะถูก
ตับเปลี่ยนใหเปนไขมันสะสมไวในเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนโปรตีนใหเปนไขมันจะมีการปลอยกรดอะมิโนบาง
ชนิดที่เปนอันตรายตอตับและไต ในกรณีทีข่ าดอาหารพวกโปรตีนจึงเปนปญหาทีส่ ําคัญอยางยิง่ เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเคมี เซลลตองใชเอนไซมซึ่งเปนโปรตีน ทั้งสิ้น
อาหารที่เหลือจากการยอยและดูดซึมแลวจะผานเขาสูลําไสใหญ เซลลที่บุผนังลําไสใหญสามารถ
ดูดน้ํา แรธาตุและวิตามินจากกากอาหารเขากระแสเลือด กากอาหารจะผานไปถึงไสตรง (rectum) ทายสุด
ของไส ต รงคื อ ทวารหนั ก เป น กล า มเนือ้ หู รูด ทีแ่ ข็ ง แรงมาก ทํ า หน า ที ่บีบ ตั วช วยในการขับ ถ า ย จาก
การศึกษาพบวาอาหารที่รับประทานเขาไปจะไปถึงบริเวณไสตรงในชั่วโมงที่ 12 กากอาหารจะอยูในลําไส
ตรงจนกวาจะเต็มจึงจะเกิดการปวดอุจจาระ และขับถายออกไปตามปกติ

ภาพลําไสใหญ
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เรื่องที่ 2 การทํางานของระบบขับถาย

ระบบขับถาย
การขับถายเปนกระบวนการกําจัดของเสียทีร่ างกายไมตองการออกมาภายนอกรางกาย เรียกวา
การขับถายของเสีย อวัยวะที่เกี่ยวของกับการกําจัดของเสียไดแก ปอด ผิวหนัง กระเพาะปสสาวะ และลําไส
ใหญ
ปอด เปนอวัยวะหนึ่งในรางกายที่มีความสําคัญอยางยิ่งในสัตวมี กระดูกสันหลัง ใชในการหายใจ
หน าที ่หลั กของปอดก็ คื อการแลกเปลี ่ยนกาซออกซิเจนจากสิ่งแวดลอมเขาสูระบบเลื อดในร างกาย และ
แลกเปลี่ยนเอากาซคารบอนไดออกไซดออกจากระบบเลือดออกสูส่ิงแวดลอม ทํางานโดยการประกอบกันขึ้น
ของเซลลเปนจํานวนลานเซลล ซึง่ เซลลที่วานีม้ ีลักษณะเล็กและบางเรียงตัวประกอบกันเปนถุงเหมือนลูกโปง
ซึง่ ในถุงลูกโปงนี้เองทีม่ ีการแลกเปลี่ยนกาซตาง เกิดขึ้น นอกจากการทํางานแลกเปลี่ยนกาซแลว ปอดภัยทํา
หนาที่อื่นๆ อีก
คําวาปอดในภาษาอังกฤษ ใชคําวา lung มนุษยมีปอดอยูในทรวงอก มีสองขาง คือขวาและซาย ปอดมี
ลักษณะนิ่ม รางกายจึงมีกระดูกซี่โครงคอยปกปองปอดไวอีกชั้นหนึ่ง ปอดแตละขางจะมีถุงบางๆ 2 ชั้นหุมอยู
เรียกวา เยื่อหุมปอด เยื่อหุมปอดที่เปนถุงบางๆ 2 ชัน้ นี้เรียกวา เยือ่ หุม ปอดชัน้ ใน และเยือ่ หุมปอดชั้นนอก เยื่อ
หุมปอดชั้นในจะแนบติดไปกับผิวของปอด สวนเยื่อหุมปอดชั้นนอกจะแนบติดไปกับชองทรวงอกระหวางเยื่อ
หุมปอด 2 ชั้นบางๆ นี้จะมีชองวาง เรียกวา ชองเยื่อหุมปอด เยือ่ หุม ปอดที่เปนถุงบางๆ 2 ชั้นนี้เรียกวา เยื่อหุม
ปอดชั้นใน และเยื่อหุมปอดชั้นนอก เยื่อหุมปอดชั้นในจะแนบติดไปกับผิวของปอด สวนเยื่อหุมปอดชั้นนอก
จะแนบติดไปกับชองทรวงอกระหวางเยือ่ หุมปอด 2 ชั้นบางๆ นี้จะมีชองวาง เรียกวา ชองเยื่อหุมปอด ในชอง
เยือ่ หุม ปอดจะมีของเหลวคอยหลอลื่นอยู เรียกวา ของเหลวเยื่อหุมปอด ของเหลวนี้จะชวยใหเยื่อหุมปอดแตละ
ชั้นสไลดไปมาระหวางกันไดโดยไมเสียดสีกัน และของเหลวเยื่อหุม ปอดก็ยังชวยยึดเยื่อหุม ปอดทัง้ สองชั้นไว
ไมใหแยกจากกันโดยงาย ปอดขางซายนั้นมีขนาดเล็กกวาปอดขางขวา เพราะปอดขาซายตองเวนที่เอาไวให
หัวใจอยูในทรวงอกดวยกันดวย
การทํางานของปอด
การแลกเปลี่ยนกาซและการใชออกซิเจน เมื่อเราหายใจเขาอากาศภายนอกเขาสูอวัยวะ ของระบบ
หายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดแดงฝอยติดอยู ดังนัน้ อากาศจึงมีโอกาสใกลชิดกับเม็ด
เลือดแดงมากออกซิเจนก็จะผานผนังนีเ้ ขาสูเ ม็ดเลือดแดง และคารบอนไดออกไซดก็จะออกจากเม็ดเลือดผาน
ผนังออกมาสูถุงลม ปกติในอากาศมีออกซิเจนรอยละ 20 แตอากาศทีเ่ ราหายใจมีออกซิเจนรอยละ 13
การกําจัดของเสียทางปอด
การกําจัดของเสียทางปอด กําจัดออกมาในรูปของน้ําและกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนผลที่ไดจาก
กระบวนการหายใจ โดยน้ําและกาซคารบอนไดออกไซดแพรออกจากเซลลเขาสูหลอดเลือดและเลือดจะทํา
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หนาที่ลําเลียงไปยังปอด แลแพรเขาสูถุงลมที่ปอด หลักจากนั้นจึงเคลื่อนผานหลอดลมแลวออกจากรายกาย
ทางจมูก ซึง่ เรียกวากระบวนการ Metabolism
7. ผิวหนัง
ผิวหนังของคนเปนเนื้อเยือ่ ที่อยูชั้นนอกสุด ทีห่ อหุมรางกายเอาไว ผิวหนังของผูใหญคนหนึ่ง มี
เนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางนิ้ว ผิวหนังตามสวนตางๆ ของรางกาย จะหนาประมาณ 14 มิลลิเมตร
แตกตางกันไปตามอวัยวะ และบริเวณที่ถูกเสียดสี เชน ผิวหนังที่ศอก และเขา จะหนากวาผิวหนัง
ทีแ่ ขนและขา
โครงสรางของผิวหนัง
ผิวหนังของคนเราแบงออกไดเปน 2 ชั้น คือ หนังกําพราและหนังแท
1. หนังกําพรา (Epidemis) เปนผิวหนังที่อยู ชั้นบนสุด มีลักษณะบางมาก ประกอบไป
ดวยเซลล เรียงซอนกันกันเปนชั้นๆ โดยเริ่มตนจากเซลลชั้นในสุด ติดกับหนังแท ซึ่งจะแบงตัว
เติบโตขึ้นแลวคอยๆ เลื่อย มาทดแทนเซลลที่อยูชั้นบนจนถึงชั้นบนสุด แลวก็กลายเปนขี้ไคลหลุด
ออกไป
นอกจากนี้ในชั้นหนังกําพรายังมีเซลล เรียกวา เมลนิน ปะปนอยูด วย เมลานินมีมากหรือ
นอยขึ้น อยูกับบุคคลและเชื้อชาติ จึงทําใหสีผิวของคนแตกตางกันไป ในชัน้ ของหนังกําพราไมมี
หลอดเลือด เสนประสาท และตอมตางๆ นอกจากเปนทางผานของรูเหงื่อ เสนขน และไขมัน
เทานั้น
2. หนั งแท (Dermis) เปนผิวหนังที่อยูชั้นลาง ถัดจากหนังกําพรา และหนากวาหนัง
กําพรามาก ผิวหนังชั้นนีป้ ระกอบไปดวยเนือ้ เยือ่ คอลลาเจน (Collagen) และอีลาสติน (Elastin)
หลอดเลือดฝอย เสนประสาท กลามเนือ้ เกาะเสนขน ตอมไขมัน ตอมเหงือ่ และขุมขนกระจายอยู
ทั่วไป
หนาที่ของผิวหนัง
1. ปองกันและปกปดอวัยวะภายในไมใหไดรับ อันตราย
2. ปองกันเชื้อโรคไมใหเขาสูรางกายโดยงาย
3. ขับของเสียออกจากรางกาย โดยตอเหงื่อ ขับเหงื่อออกมา
4. ชวยรักษาอุณหภูมิของรางกายใหคงที่ โดยระบบหลอดเลือดฝอยและการระเหยของเหงื่อ
5. รับความรูสึกสัมผัส เชน รอนหนาว เจ็บ ฯลฯ
6. ชวยสรางวิตามินดีใหแกรางกาย โดยแสง แดดจะเปลี่ยนไขมันชนิดหนึ่งทีผ่ ิวหนังใหเปน
วิตามินดีได
7. ขับไขมันออกมาหลอเลี้ยงเสนผม และขน ใหเปนเงางามอยูเสมอและไมแหง
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การดูแลรักษาผิวหนัง
ทุกคนยอมมีความตองการมีผิวหนังที่สวยงาม สะอาด ไมเปนโรคและไมเหี่ยวยนเกิน
กวาวัย ฉะนั้นจึงควรดูแลรักษาผิวหนังตัวเอง ดังนี้
1. อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดอยูเสมอ โดย
1.1 อาบน้าํ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเชาและเย็น เพื่อชวยชําระลางคราบเหงื่อ
ไคล และความสกปรกออกไป
1.2 ฟอกตัวดวยสบูที่มีฤทธิ์เปนดางออนๆ
1.3 ทําความสะอาดใหทัว่ โดยเฉพาะบริเวณใตรักแร ขาหนีบ ขอพับ อวัยวะเพศ
งามนิ้วมือ นิ้วเทา ใตคาง และหลังใบหู เพราะเปนที่อับและเก็บความชื้น
อยูไดนาน
1.4 ในขณะอาบน้ํา ควรใชนิ้วมือ หรือฝามือ ถูตัวแรงๆชวยใหรางกายสะอาดยังชวย
ใหการหมุนเวียนของเลือดดีขน้ึ
1.5 เมื่ออาบน้ําเสร็จ ควรใชผาเช็ตัวที่สะอาด เช็ดตัวใหแหง แลวจึงคอยสวมเสื้อผา
2. หลังอาบน้ํา ควรใสเสื้อผาที่สะอาด และเหมาะสมกับอากาศและงานที่ปฏิบัติ เชน ถา
อากาศรอนก็ควรใสเสื้อผาบาง เพื่อไมใหเหงื่อออกมาก เปนตน
3. กินอาหารใหถูกตองและครบถวนตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน
เอ เช น พวกน้ ํา มั น ตั บ ปลา ตั บ สั ต ว เนย นม ไข แ ดง เครื ่อ งในสั ต ว มะเขื อ เทศ
มะละกอ รวมทั้งพืชใบเขียนและใบเหลือง วิตามินเอ จะชวยใหผิวหนังชุมชื้น ไม
เปนสะเก็ด ทําใหเล็บไมเปราะ และยังทําใหเสนผมไมรวงงายอีกดวย
4. ดื่มน้ํามากๆ เพื่อทําใหผิวหนังเปลงปลั่ง
5. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น
6. ควรใหผวิ หนังไดรบั แสงแดดสม่าํ เสมอ โดยเฉพาะเวลาเชาซึ่งแดดไมจัดเกินไป และ
พยายามหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจา เพราะจะทําใหผิวหนังเกรียม และกรานดํา
7. ระมัดระวังในการใชเครื่องสําอาง เพราะอาจเกิดอาการแพ หรือทําใหผิวหนังอักเสบ
เปนอันตรายตอผิวหนังได หากเกิดอาการแพตองเลิกใชเครื่องสําอางชนิดนั้นทันที
8. เมื่อมีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย
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ระบบขับถายปสสาวะ
อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบขับถายปสสาวะมีดังนี้
1. ไต (Kidneys) มีอยู 2 ขาง รูปรางคลายเมล็ดถัว่ แดง อยูท างดางหลังของชองทองบริเวณเอว
ไตขางขวามักจะอยูต่าํ กวาขางซายเล็กนอย ในไตจะมีหลอดไต (Nephron หรือ Kidney Tubule) ประมาณ
1 ลานหลอด ทําหนาทีก่ รองปสสาวะออกจากเลือด ดังนัน้ ไตจึงเปนอวัยวะสําคัญทีใ่ ชเปนโรงงานสําหรับ
ขับถายปสสาวะดวยการกรองของเสีย เชน ยูเรีย (Urea) เกลือแรและน้ําออกจากเลือดที่ไหลผานเขามาให
เปนน้ําปสสาวะแลวไหลผานกรวยไตลงสูทอไตเขาไปเก็บไวที่กระเพาะปสสาวะ
2. กรวยไต (Pelvis) คือ ชองกลวงภายในที่มีรูปรางเหมือนกรวย สวนของกนกรวยจะติดตอกับ
กานกรวย ซึ่งกานกรวยก็คือทอไตนั่นเอง
3. ทอไต (Useter) มีลักษณะเปนทอออกมาจากไตทั้ง 2 ขาง เชือ่ มตอกับกระเพาะปสสาวะ ยาว
ประมาณ 10 – 12 นิ้ว จะเปนทางผานของปสสาวะจากไตไปสูกระเพาะปสสาวะ
4. กระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder) เปนทีร่ องรับน้าํ ปสสาวะจากไตทีผ่ านมาทางทอไต
สามารถขยายได ขั บ ป ส สาวะได ป ระมาณ 1 ลิตร แตถา เกิ น 700 ซี ซี (ลู ก บาศกเซนติเ มตร) อาจเป น
อันตรายได เมื่อมีน้ําปสสาวะมาอยูในกระเพาะปสสาวะมากขึ้นจะรูสึกปวดปสสาวะ
5. ทอปสสาวะ (Urethra) เปนทอทีต่ อจากกระเพาะปสสาวะไปสูอ วัยวะเพศ ของเพศชายจะ
ผานอยูก ลางองคชาต ซึง่ ทอนีจ้ ะเปนทางผานของปสสาวะเพือ่ ทีจ่ ะไหลออกสูภ ายนอก ปลายทอจึงเปน
ทางออกของปสสาวะ ทอปสสาวะของเพศชายยาว 20 เซนติเมตร ของเพศหญิงยาว 4 เซนติเมตร
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กระบวนการขับถายปสสาวะ
กระบวนการทํางานในรางกายของคนเราจะทําใหเกิดของเสียตางๆ ออกจากเซลลเขาสูห ลอด
เลือด เชน ยูเรีย (Uria) แอมโมเนีย (Ammonia) กรดยูริก (Uric Acid) เปนตน แลวเลือดพรอมของเสีย
ดังกลาว จะไหลเวียนมาทีไ่ ต ในวันหนึ่งๆ จะมีเลือดไหลผานไตเปนจํานวนมาก โดยเลือดจะไหลเวียนสู
หลอดเลือดยอยที่อยูในไต ไตจะทําหนาที่กรองของเสียที่อยูในเลือด รวมทั้งน้ําบางสวนแลวขับลงสูทอไต
ซึง่ เราเรียกน้าํ และของเสียที่ถูกขับออกมานีว้ า “น้ําปสสาวะ” เมือ่ มีน้าํ ปสสาวะผานเขามา ทอไตจะบีบตัว
เปนระยะๆ เพือ่ ใหน้ําปสสาวะลงสูก ระเพาะปสสาวะทีละหยด จนมีน้าํ ปสสาวะอยูใ นกระเพาะปสสาวะ
ประมาณ 200 – 250 ซีซี กระเพาะปสสาวะจะหดตัวทําใหรูส ึกเริม่ ปวดปสสาวะ ถามีปริมาณน้าํ ปสสาวะ
มากกวานี้จะปวดปสสาวะมากขึน้ หลักจากนั้นน้ําปสสาวะจะถูกขับผานทอปสสาวะออกจากรางกายทาง
ปลายทอปสสาวะ ในแตละวันรางกายจะขับน้าํ ปสสาวะออกมาประมาณ 1 – 1.5 ลิตร แตทัง้ นี้ขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ําที่เขาสูรางกาย จากอาหารและน้าํ ดืม่ ดวยวามีมากนอยเพียงใด ถามีปริมาณมากของน้าํ ปสสาวะ
จะมีมาก ทําใหปสสาวะบอยครั้ง แตถาปริมาณน้ําเขาสูรางกายนอยหรือถูกขับออกทางเหงื่อมากแลว จะทํา
ใหน้ําปสสาวะมีนอยลงดวย
การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบขับถายปสสาวะ
1. ดื่นน้ําสะอาดมากๆ อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว จะชวยใหระบบขับถายปสสาวะดีขึ้น
2. ควรปองกันการเปนนิว่ ในระบบทางเดินปสสาวะโดยหลีกเลีย่ งการรับประทานผักทีม่ ีสาร
ออกซาเลต (Oxalate) สูง เชน หนอไม ชะพลู ผักแพรว ผักกระโดน เปนตน เพราะผักพวกนี้จะทําใหเกิด
การสะสมสารแคลเซี ย ม ออกซาเลต (Calcium Oxalate) ในไตและกระเพาะป ส สาวะได แต ค วร
รับประทานอาหารประเภทเนือ้ สัตว นม ไข ถัว่ ตางๆ เพราะอาหารพวกนีม้ ีสารฟอสเฟต (Phosphate) สูง
จะชวยลดอัตราของการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะได เชน นิ่วในไต นิ่วในทอไต นิ่วในกระเพาะ
ปสสาวะ
3. ไม ค วรกลั ้นป ส สาวะไว นานจนเกินไป เพราะอาจทํา ใหเ กิดการติดเชือ้ ในระบบทางเดิ น
ปสสาวะได
4. เมื่อมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะควรรีบปรึกษาแพทย
ระบบขับถายของเสียทางลําไสใหญ
รางกายมนุษยมีกลไกตางๆ คลายเครื่องยนต รางกายตองใชพลังงาน การเผาผลาญพลังงานจะเกิด
ของเสีย ของเสียที่รางกายตองกําจัดออกไปมีอยู 2 ประเภท
1. สารที่เปนพิษตอรางกาย

2. สารที่มีปริมาณมากเกินความตองการ

ระบบการขับถาย เปนระบบที่รางกายขับถายของเสียออกไป ของเสียในรูปแกสคือลมหายใจ
ของเหลวคือเหงื่อและปสสาวะของเสียในรูปของแข็งคืออุจจาระ
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- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปของแข็ง คือ ลําไสใหญ (ดูระบบยอย

อาหาร)
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปของแกส คือ ปอด (ดูระบบหายใจ)
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปของเหลว คือ ไต และผิวหนัง
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปปสสาวะ คือ ไต หลอดไต
กระเพราะปสสาวะ
- อวัยวะที่เกี่ยวของกับการขับถายของเสียในรูปเหงื่อ คือ ผิวหนัง ซึ่งมีตอมเหงื่ออยูใน
ผิวหนังทําหนาที่ขับเหงื่อการขับถายของเสียทางลําไสใหญ
การยอยอาหารซึ่งจะสิ้นสุดลงบริเวณรอยตอระหวางลําไสเล็กกับลําไสใหญ ลําไสใหญ
ยาวประมาณ 5 ฟุต ภายในมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5 นิ้ว เนื่องจากอาหารที่ลําไสเล็กยอยแลวจะเปน
ของเหลาวหนาที่ของลําไสใหญครึ่งแรกคือดูดซึมของเหลว น้ํา เกลือแรและน้ําตาลกลูโคสที่ยังเหลืออยูใน
กากอาหาร สวนลําไสใหญครึ่งหลังจะเปนที่พักกากอาหารซึ่งมีลักษณะกึ่งของแข็ง ลําไสใหญจะขับเมือก
ออกมาหลอลื่นเพื่อใหอุจจาระเคลื่อไปตามลําไสใหญไดงายขึ้น ถาลําไสใหญดูดน้ํามากเกินไป เนื่องจาก
การอาหารตกคางอยูในลําไสใหญหลายวัน จะทําใหกากอาหารแข็ง เกิดความลําบากในการขับถาย ซึ่ง
เรียกวา ทองผูก โดยปกติ กากอาหารผานเขาสูลําไสใหญประมาณวันละ 300-500 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่ง
จะทําใหเกิดอุจจาระประมาณวันละ 150 กรัม
สาเหตุของอาการทองผูก
1. กินอาหารที่มีกากอาหารนอย
2. กินอาหารรสจัด
3. การถายอุจจาระไมเปนเวลาหรือกลั้นอุจจาระติดตอกันหลายวัน
4. ดื่มน้ําชา กาแฟ มากเกินไป
5. สูบบุหรี่จัดเกินไป
6. เกิดความเครียด หรือความกังวลมาก

เรื่องที่ 3 การทํางานของระบบประสาท

ระบบประสาท
ระบบประสาท (Nervous System)
การทํ า งานของระบบประสาทเป น กระบวนการที ่ส ลั บ ซั บ ซ อ นมาก และเป น ระบบที ่มี
ความสัมพันธกับการทํางานของระบบกลามเนือ้ เพื่อใหรางกายสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ทั้งภายในภายนอกรางกาย ระบบประสาทนี้สามารถแบงแยกออก 3 สวน ดังนี้ (วุฒิพงษ ปรมัตถากร. หนา
31 – 34)
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1) ระบบประสามสวนกลาง (Central nervous system. C.N.S) ระบบสวนนี้ ประกอบดวย
สมอง และไขสันหลัง (Brain and Spinal cord) ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้
หนาที่ของสมอง
1) ควบคุมความตํา ความคิด การใชไหวพริบ
2) ควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนือ้ โดยศูนยควบคุมสมองดานซายจะไป ควบคุมการ
ทํางานของกลามเนื้อดานขวาของรางกาย สวนศูนยควบคุมสมองดานขวาทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
กลามเนื้อดานซายของรางกาย
3) ควบคุมการพูด การมองเห็น การไดยิน
4) ควบคุมการเผาผลาญอาหาร ความหิว ความกระหาย
5) ควบคุมการกลอกลูกตา การปดเปดมานตา
6) ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อใหทํางานสัมพันธกัน และชวยการทรงตัว
7) ควบคุมกระบวนการหายใจ การเตนของหัวใจ การหดตัวและขยายตัวของเสนเลือด
8) สําหรับหนาที่ระบบประสาททีม่ ีตอการออกกําลังกาย ตองอาศัยสมองสวนกลางโดย
สมองจะทําหนาทีน่ ึกคิดทีจ่ ะออกกําลังกาย แลวออกคําสัง่ สงไปยังสมองเรียกวา Association motor areas
เพือ่ วางแผนจัดลําดับการเคลือ่ นไหว แลวจึงสงคําสัง่ ตอไปยังประสาทกลไก (Motor area) ซึง่ เปนศูนยที่
จะสงคําสั่งลงสูไขสันหลัง
หนาที่ของไขสันหลัง
1) ทําหนาที่สงกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อตีความและสั่งการ และในขณะเดียวกันรับ
พลังประสาทจากสมองซึ่งเปนคําสั่งไปสูอวัยวะตางๆ
2) เปนศูนยกลางของปฏิกิริยาสะทอน (Reflex reaction) คือ สามารถทีจ่ ะทํางานไดทันที
เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับรางกาย เชน เมื่อเดินไปเหยียบหนามทีแ่ หลมคมเทาจะ
ยกหนีทันทีโดยไมตองรอคําสั่งจากสมอง
3) ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะตางๆ ที่มีเสนประสาทไขสันหลังไปสู ซึ่งหนาที่นี้
เรียกวา ทรอพฟคฟงชั่น (Trophic function)
2) ระบบประสาทสวนปลาย (Peripheral nervous system. P.N.S) ระบบประสาทสวนปลาย
เปนสวนที่แยกออกมาจากระบบประสาทสวนกลาง คือ สวนที่แยกออกมาจากสมองเรียกวา เสนประสาท
สมอง (Cranial nerve) และสวนที่แยกออกมาจากไขสันหลัง เรียกวา เสนประสาทไขสันหลัง (Spinal nerve)
ถาหากเสนประสาทไขสันหลังบริเวณใดไดรับอันตราย จะสงผลตอการเคลือ่ นไหวและความรูสึกของ
อวัยวะที่เสนประสาทไขสันหลังไปถึง ตัวอยางเชน เสนประสาทไขสันหลังบริเวณเอวและบริเวณกน
ไดรับอันตราย จะมีผลตออวัยวะสวนลางคือ ขาเกือบทั้งหมด อาจจะมีอาการของอัมพาตหมดความรูสึก
และเคลือ่ นไหวไมได
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3) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomatic nervous system, A.N.S.) ระบบประสาทอัตโนมัติ
สวนใหญจะทํา หนา ที่ค วบคุม การทํา งานของอวัย วะภายใน และทํา งานอยูนอกอํานาจจิตใจ แบงการ
ทํางานออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1) ซิมพาเทติก (Sympathetic divison) ทําหนาที่เรงการทํางานของอวัยวะภายในใหทํางาน
เร็ ว หนั ก และแรงขึ ้น รวมทั ้ง ควบคุ มการแสดงทางอารมณมีผลทํา ใหหัวใจเตนเร็วขึน้ ความดันเลือด
เพิ่มขึ้น ตอมตางๆ ทํางานเพิ่มขึ้น รวมทั้งงานที่ตองทําในทันทีทันใด เชน ภาวะของความกลัว ตกใจ โกรธ
และความเจ็บปวด หรือเปนการกระทําเพื่อความปลอดภัยของรางกายในภาวะฉุกเฉิน ประสาทสวนนีอ้ อก
จากเสนประสาทไขสันหลังบริเวณอกและบริเวณเอว
2) พาราซิมพาเทติก (Parasympathetic divison) โดยปกติแลวประสาทกลุมนีจ้ ะทําหนาทีร่ ัง้
การทํ า งานของอวั ย วะภายใน หรื อ จะทํ า งานในช ว งทีร่  า งกายมี ก ารพั ก ผ อ น ประสาทสว นนี ้ม าจาก
เสนประสาทกนกบและจากสมอง
ในการทํางานทัง้ 2 กลุมจะทํางานไปพรอมๆ กัน ถากลุมหนึ่งทํางานมาก อีกกลุม หนึ่งจะ
ทํางานนอยลงสลับกันไป และบางทีชวยกันทํางาน เชน ควบคุมระดับย้าํ ในรางกาย ควบคุมอุณหภูมิของ
รางกายใหอยูในระดับปกติ รวมทัง้ ควบคุมการทํางานจองอวัยวะภายในและตอมตางๆ ใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

20

เรื่องที่ 4 การทํางานของระบบสืบพันธุ

ระบบสืบพันธุ
การสืบพันธุเ ปนสิง่ ที่ทําใหมนุษยดํารงเผาพันธุอยูไ ด ซึ่งตองอาศัยองคประกอบสําคัญ เชน เพศ
ชายและเพศหญิง แตละเพศจะมีโครงสรางของเพศ และการสืบพันธุซึ่งแตกตางกัน
1) ระบบสืบพันธุข องเพศชาย
อวัยวะสืบพันธุของเพศชายสวนใหญจะอยูภายนอกลําตัว ประกอบดวยสวนที่สําคัญๆ ดังนี้
1.1 ลึ ง ค ห รื อ องคชาต (Penis) เป น อวั ย วะสื บ พั น ธุ ข องเพศชาย รู ป ทรงกระบอก อยู 
ดานหนาของหัวหนาว บริเวณดานหนาตอบบนถึงอัณฑะ มีลักษณะยื่นออกมา ประกอบดวยกลามเนือ้ ที่
เหนียวแตมีลักษณะนุม และอวัยวะสวนนี้สามารถยืดและหดได โดยทั่วไปแลวลึงคจะมีขนาดปกติยาว
ประมาณ 5 – 6 เซนติเมตร และมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ที่บริเวณตอนปลายลึงคจะมี
เสนประสาทและหลอดเลือดมาเลีย้ งอยูเ ปนจํานวนมาก จึงทําใหรูส ึกไวตอการสัมผัส เมื่อมีความตองการ
ทางเพศเกิดขึ้น ลึงคจะแข็งตัวและเพิ่มขนาดขึน้ ประมาณเทาตัว เนือ่ งมาจากการไหลคัง่ ของเลือดที่บริเวณ
นีม้ ีมาก และในขณะที่ลึงคแข็งตัวนัน้ จะพบวาตอมเล็กๆ ที่อยูใ นทอปสสาวะจะผลิตน้าํ เมือกเหนียวๆ
ออกมา เพื่อชวยในการหลอลื่นและทําใหตัวอสุจิสามารถไหลผานออกสูภายนอกได
1.2 อัณฑะ (Testis) ประกอบดวยถุงอัณฑะ เปนถุงที่หอหุมตอมอัณฑะไว มีลักษณะเปน
ผิวหนังบางๆ สีคล้าํ และมีรอยยน ถุงอัณฑะจะหอยติดอยูก ับกลามเนื้อชนิดหนึง่ และจะหดหรือหยอนตัว
เมือ่ อุณหภูมิของอากาศเปลีย่ นแปลง เพื่อชวยรักษาอุณหภูมิภายในถุงอัณฑะใหเหมาะสมกับการสรางตัว
อสุจิ ตอมอัณฑะมีอยู 2 ขาง ทําหนาทีผ่ ลิตเซลลเพศชายหรือเชือ้ อสุจิ (Sperm) มีลักษณะรูปรางคลายกับไขไก
ฟองเล็กๆ มีความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร และหนักประมาณ 15 - 30 กรัม
โดยปกติแลวตอมอัณฑะขางซายจะใหญกวาตอมอัณฑะขางขวาเล็กนอย ตอมอัณฑะทั้งสองจะบรรจุอยู
ภายในถุงอัณฑะ (Scrotum)
ภายในลูกอัณฑะจะมีหลอดเล็กๆ จํานวนมาก ขดเรียงกันอยูเปนตอนๆ เรียกวา หลอดสราง
เชื้ออสุจิ (Seminiferous tabules) มีหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศชายและตัวอสุจิ สวนที่ดานหลังของตอมอัณฑะ
แตละขาง จะมีกลุมของหลอดเล็กๆ อีกมากมายขดไปขดมา ซึง่ เรียกวา หลอดเก็บตัวอสุจิ หรือกลุมหลอด
อสุจิ (Epididymis) ซึ่งทําหนาที่เก็บเชื้ออสุจิชั่วคราว เพื่อใหเชื้ออสุจิเจริญเติบโตไดเต็มที่
1.3 ทอนําตัวอสุจิ (Vas deferens) อยูเหนืออัณฑะ เปนทอยาวประมาณ 18 นิ้วฟุต ซึง่ ตอมา
จากทอพักตัวอสุจิ ทอนี้จะเปนชองทางใหตัวอสุจิ (Sprem) ไหลผานจากทอพักตัวอสุจิไปยังทอของถุงเก็บ
อสุจิ
1.4 ทอพักตัวอสุจิ (Epidymis) อยูเหนือทอนําตัวอสุจิ ทอนี้มีลักษณะคลายรูปดวงจันทรครึ่ง
ซีก ซึง่ หอยอยูติดกับตอมอัณฑะ สวนบนคอนขางจะใหญเรียกวา หัว (Head) จากหัวเปนตัว (Body) และ
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เปนหาง (Tail) นอกจากนี้ ทอนี้ยังประกอบดวยทอที่คดเคี้ยวจํานวนมาก เมือ่ ตัวอสุจิถูกสรางขึน้ มาแลวจะ
ถูกสงเขาสูทอนี้ เพื่อเตรียมที่จะออกมาสูทอปสสาวะ
1.5 ตอมลูกหมาก (Prostate gland) มีลักษณะคลายลูกหมาก เปนตอมทีห่ ุม สวนแรกของ
ทอปสสาวะไว และอยูใตกระเพาะปสสาวะ ตอมนี้ทําหนาที่หลั่งของเหลวที่มีลักษณะคลายนม มีฤทธิ์เปน
ดางอยางออน ซึ่งขับออกไปผสมกับน้ําอสุจิที่ถูกฉีดเขามาในทอปสสาวะ ของเหลวดังกลาวนี้จะเขาไป
ทําลายฤทธิ์กรดจากน้ําเมือกในชองคลอดเพศหญิง เพื่อปองกันไมใหตัวอสุจิถูกทําลายดวยสภาพความเปน
กรดและเพื่อใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น

เซลลสืบพันธุเพศชายซึ่งเรียกวา “ตัวอสุจิหรือสเปอรม” นัน้ จะถูกสรางขึน้ ในทอผลิตตัวอสุจิ
(Seminiferous tubules) ของต อมอั ณ ฑะ ตั วอสุ จิ มีรู ป ร า งลัก ษณะคล า ยลูก ออ ดหรื อลู ก กบแรกเกิ ด
ประกอบดวยสวนหัวซึง่ มีขนาดโต สวนคอคอดเล็กกวาสวนหัวมาก และสวนของหางเล็กยาวเรียว ซึง่ ใช
ในการแหวกวายไปมา มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 0.05 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกวาไขของเพศหญิงหลาย
หมื่นเทา หลังจากตัวอสุจิถูกสรางขึ้นในทอผลิตตัวอสุจิแลวจะฝงตัวอยูใ นทอพักตัวอสุจิจนกวาจะเจริญ
เต็มที่ ตอจากนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังถุงเก็บตัวอสุจิ ในระยะนี้ตอมลูกหมากและตอมอื่นๆ จะชวยกันผลิตและ
สง ของเหลวมาเลี ย้ งตั วอสุ จิ และจะสะสมไวจนถึ ง ระดับ หนึง่ ถา หากไมมี ก ารระบายออกดวยการมี
เพศสัมพันธ รางกายก็จะระบายออกมาเอง โดยใหน้าํ อสุจิเคลื่อนออกมาตามทอปสสาวะในขณะที่กําลัง
นอนอยู ซึ่งเปนการลดปริมาณน้ําอสุจิใหนอยลงตามธรรมชาติ
ตัวอสุจิประกอบดวยสวนหัวที่มีนิวเคลียสอยูเปนที่เก็บสารพันธุกรรม ปลายสุดของหัวมีเอนไซม
ยอยผนังเซลลไข หรือเจาะไขเพื่อผสมพันธุ ถัดจากหัวเปนสวนของหางใชในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
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2) ระบบสืบพันธุของเพศหญิง
อวัยวะสืบพันธุของเพศหญิงสวนใหญจะอยูภายในลําตัว ประกอบดวยสวนที่สําคัญๆ ดังนี้
2.1 ชองคลอด (Vagina) อยูส วนลางของทอง มีลักษณะเปนโพรงซึง่ มีความยาว 3 – 4 นิ้ว
ฟุต ผนังดานหนาของชองคลอดจะติดอยูก ับกระเพาะปสสาวะ สวนผนังดานหลังจะติดกับสวนปลายของ
ลําไสใหญ ซึ่งอยูใกลทวารหนัก ที่ชองคลอดนั้นมีเสนประสาทมาเลีย้ งเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
ที่บริเวณรอบรูเปดชองคลอด นอกจากนี้ รูเปดของทอปสสาวะในเพศหญิงนัน้ จะเปดตรงเหนือชองคลอด
ขึ้นไปเล็กนอย
2.2 คลิ ท อริ ส (Clitoris) เป น ปุ ม เล็ ก ๆ ซึ ่ง อยู บ นสุ ด ของรู เ ป ด ช อ งคลอด มี ลั ก ษณะ
เหมือนกับลึงค (Penis) ของเพศชายเกือบทุกอยาง แตขนาดเล็กกวาและแตกตางกันตรงทีว่ าทอปสสาวะ
ของเพศหญิงจะไมผานผากลางคลิทอริสเหมือนกับในลึงค ประกอบดวยหลอดเลือดและเสนประสาท
ตางๆ มาเลีย้ งมากมายเปนเนือ้ เยือ่ ทีย่ ืดไดหดได และไวตอความรูส ึกทางเพศ ซึง่ เปรียบไดกับปลายลึงค
ของเพศชาย
2.3 มดลูก (Uterus) เปนอวัยวะที่ประกอบดวยกลามเนื้อ และมีลักษณะภายในกลวง มีผนัง
หนาอยูระหวางกระเพาะปสสาวะซึ่งอยูข างหนาและสวนปลายลําไสใหญ (อยูใ กลทวารหนัก) ซึง่ อยูขาง
หลังไขจะเคลือ่ นตัวลงมาตามทอรังไข เขาไปในโพรงของมดลูก ถาไขไดผสมกับอสุจิแลวจะมาฝงตัวอยู
ในผนังของมดลูกที่หนาและมีเลือดมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก ไขจะเจริญเติบโตเปนตัวออนตรงบริเวณนี้
2.4 รังไข (Ovary) มีอยู 2 ตอม ซึ่งอยูในโพรงของอุง เชิงกราน มีรูปรางคอนขางกลมเล็ก มี
น้ําหนักประมาณ 2 – 3 กรัม ขณะทีย่ ังเปนตัวออนตอมรังไขจะเจริญเติบโตในโพรงของชองทอง และเมื่อ
คลอดออกมาบางสวนอยูในชองทอง และบางสวนจะอยูใชอุง เชิงกราน ตอมาจะคอยๆ เคลือ่ นลดลงต่าํ ลง
มาอยูในอุงเชิงกราน นอกจากนี้ ตอมรังไขจะหลั่งฮอรโมนเพศหญิงออกมาทําใหไขสุก และเกิดการตกไข
2.5 ทอรังไข (Fallopain tubes) ภายหลังที่ไขหลุดออกจากสวนที่หอหุม (follicle) แลวไข
จะผานเขาสูทอรังไข ทอนี้ยาวประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร ปลายขางหนึง่ มีลักษณะคลายกรวยซึง่ อยูใ กลกับ
รังไข สวนปลายอีกขางหนึ่งนัน้ จะเรียวเล็กลงและไปติดกับมดลูก ทอรังไขจะทําหนาที่นําไขเขาสูมดลูก
โดยอาศัยการพัดโบกของขนที่ปากทอ (Fimbriated end of tube) ซึง่ ทําหนาทีค่ ลายกับนิว้ มือจับไขใสไป
ในทอรังไขและอาศัยการหดตัวของกลามเนื้อเรียบ
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เซลลสืบพันธุเพศหญิงหรือไขนั้น สรางโดยรังไข ไขจะเริ่มสุกโดยการกระตุนของฮอรโมนจากตอมพิทูอิ
ทารี เพื่อเตรียมที่จะสืบพันธุตอไป รังไขแตละขางจะผลิตไขสลับกันขางละประมาณ 28 – 30 วัน โดยผลิต
ครัง้ ละ 1 ใบ เมือ่ ไขสุกจะหลุดออกจากรังไขมาตามทอรังไข ในระยะนี้ผนังมดลูกจะมีเลือดมาหลอเลี้ยง
เยื่อบุมดลูกมากขึน้ เพือ่ เตรียมรอรับไขทีจ่ ะไดรับการผสมแลว จะมาฝงตัวลงทีเ่ ยื่อบุมดลูกตรงผนังมดลูก
นี้และเจริญเติบโตเปนทารก แตถาไขไมไดรับการผสมจากตัวอสุจิ ไขจะสลายตัวไปพรอมกับเยือ่ บุมดลูก
และจะออกมาพรอมกับเลือด เรียกวา ประจําเดือน

เรื่องที่ 5 การทํางานของระบบตอมไรทอ

ระบบตอมไรทอ
ในรางกายของมนุษยมีตอมในรางกาย 2 ประเภท คือ
1) ตอมมีทอ (exocrine gland) เปนตอมที่สรางสารเคมีออกมาแลวสงไปยังตําแหนงออกฤทธิ์
โดยอาศัยทอลําเลียงของตอมโดยเฉพาะ เชน ตอมน้าํ ลาย ตอมสรางเอนไซมยอยอาหาร ตอมน้ําตา ตอม
สรางเอนไซมยอยอาหาร ตอมสรางเมือก ตอมเหงื่อ ฯลฯ
2) ตอมไรทอ (endocrine gland) เปนตอมที่สรางสารเคมีขึ้นมาแลวสงไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะ
เปาหมาย โดยอาศัยระบบหมุนเวียนเลือด เนื่องจากไมมีทอลําเลียงของตอมโดยเฉพาะ สารเคมีนี้เรียกวา
ฮอรโมน ซึง่ อาจเปนสารประเภทกรดอะมิโน สเตรอยด
ตอมไรทอมีอยูหลายตอมกระจายอยูใ นตําแหนงตางๆ ทัว่ รางกาย ฮอรโมนทีผ่ ลิตขึน้ จากตอมไร
ท อ มี ห ลายชนิ ด แต ล ะชนิ ด ทํ า งานแตกต า งกั น โดยจะควบคุ ม การทํ า งานของอวั ย วะต า งๆ อย า ง
เฉพาะเจาะจง เพือ่ ใหเกิดการเจริญเติบโต กระตุน หรือยับยัง้ การทํางาน ฮอรโมนสามารถออกฤทธิ์ได โดย
ใชปริมาณเพียงเล็กนอย
ตอมไรทอที่สําคัญ มี 7 ตอม ไดแก
2.1 ตอมใตสมอง (pituitary gland)
ตําแหนงที่อยู ตอมใตสมองเปนตอมไรทอ อยูต รงกลางสวนลางของสมอง (hypophysis) เมื่อ
เริม่ ศึกษาพบวา ตอมนีข้ ับสารที่มีลักษณะขุนขาวคลายเสมหะ จึงเรียกวา ตอม พิทูอิตารี (pituitary gland)
ตอมใตสมองประกอบดวยเซลลที่มีรูปรางแตกตางกันมากชนิดที่สุด
ขนาดและลักษณะทัว่ ไป ตอมใตสมองของเพศชายหนักประมาณ 0.5 – 0.6 กรัม ของเพศ
หญิงหนักกวาเล็กนอย คือประมาณ 0.6 – 0.7 กรัม หรือบางรายอาจหนักถึง 1 กรัม
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ตอมใตสมอง แบงออกเปน 3 สวน คือ ตอมใตสมองสวนหนา (anterior lobe) ตอมใตสมอง
สวนกลาง (intermediate lobe) และตอมใตสมองสวนหลัง (posterior lobe) ตอมใตสมองทั้งสามสวนนี้
ตางกันที่โครงสราง และการผลิตฮอรโมน

ฮอรโมนที่ผลิตจากตอมใตสมองมีหนาที่ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย การทํางานของตอม
ไทรอยด ตอมหมวกไต การทํางานของไต และระบบสืบพันธุ
2.2 ตอมไทรอยด (thyroid)
ตอมไทรอยดมีลักษณะเปนพู 2 พู อยูสองขางของคอหอย โดยมีเยื่อบางๆ เชื่อมติดตอถึงกัน
ไดตอมนี้ถือไดวาเปนตอมไรทอที่ใหญที่สุดในรางกาย มีเสนเลือดมาหลอเลี้ยงมากที่สุดมีน้ําหนักของตอม
ประมาณ 15 – 20 กรัม ตอมไทรอยดมีเสนเลือดมาเลี้ยงมากมาย ตอมไทรอยดผลิตฮอรโมนที่สําคัญ ไดแก
1) ฮอรโมนไธรอกซิน (thyroxin hormone) ทําหนาที่ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารกระตุน
การเปลี่ยนไกลโคเจนไปเปนกลูโคสและเพิ่มการนํากลูโคสเขาสูเซลลบุทางเดินอาหาร จึงเปนตัวพิ่มระดับ
น้ําตาลกลูโคสในเลือด
ความผิดปกติเกี่ยวกับระดับฮอรโมนไธรอกซิน
(1) คอหอยพอกธรรมดา (simple goiter) เปนลักษณะที่เกิดขึ้นโดยตอมขยายใหญ
เนื่องจากตอมใตสมองสวนหนาสราง ไทรอยดสติมูเลติง ฮอรโมน (thyroid-stimulating hormone เรียกยอ
ๆ วา TSH ทําหนาที่กระตุน ตอมไทรอยดใหหลั่งออรโมนเปนปกติ) มากระตุน ตอมไทรอยดมากเกินไป
โดยที่ตอมนี้ไมสามารถสรางไธรอกซินออกไปยับยั้งการหลั่ง TSH จากตอมใตสมองได
(2) คอหอยพอกเปนพิษ (toxic goiter) เกิดขึน้ เนือ่ งจากตอมไทรอยดสรางฮอรโมนมาก
เกินไป เพราะเกิดภาวะเนือ้ งอกของตอม
(3) คอหอยพอกและตาโปน (exophthalmic goiter) เกิดขึ้นเนือ่ งจากตอมไทรอยดสราง
ฮอรโมนมากผิดปกติ เพราะไดรับการกระตุนจาก TSH ไทรอยดสติมูเลติง ฮอรโมน (thyroid-stimulating
hormone เรียกยอ ๆ วา TSH) มากเกินไปหรือภาวะเนือ้ งอกของตอมก็ได คนปวยจะมีอัตราการเผาผลาญ
สารอาหารในรางกายสูง รางกายออนเพลีย น้ําหนักลดทั้งๆ ที่กินจุ หายใจแรงและเร็ว ตอบสนองตอสิ่งเรา
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ไว อาจเกิดอาการตาโปน (exophthalmos) จากการเพิ่มปริมาณของน้ําและเนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูห ลังลูกตา โรคนีพ้ บ
ในหญิงมากกวาในชาย
(4) คริตินิซึม (cretinnism) เปนความผิดปกติของรางกายทีเ่ กิดจากตอมไทรอยดฝอในวัย
เด็ ก หรื อ พิ ก ารตั ้ง แต กํ า เนิ ด ทํ า ให ก ารเจริ ญ เติ บ โตของกระดู ก ลดลง ร า งกายเตี ้ย แคระแกร็ น การ
เจริญเติบโตทางจิตใจชาลงมีภาวะปญญาออน พุงยื่น ผิวหยาบแหง ผมบาง
(5) มิกซีดีมา (myxedema) เกิดขึน้ ในผูใหญ เนือ่ งจากตอมไทรอยดหลัง่ ฮอรโมนออกมา
นอยกว าปกติ ผูป วยจะมีอาการสําคัญ คือการเจริญทั้งทางรางกายและจิตใจชาลง มีอาการชัก ผิวแหง
หยาบ เหลือง หัวใจ ไตทํางานชาลง เกิดอาการเฉื่อยชา ซึม ความจําเสื่อม ไขมันมาก รางกายออนแอ ติด
เชื่องาย โรคนี้พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย
2) ฮอรโมนแคลซิโทนิน (calcitonin) เปนฮอรโมนอีกชนิดจากตอมไทรอยด ทําหนาที่ลด
ระดับแคลเซียมในเลือดที่สูงเกินปกติใหเขาสูระดับปกติโดยดึงแคลเซียมสวนเกินไปไวท่ีกระดูก ดังนั้น
ระดับแคลเซียมในเลือดจึงเปนสิ่งควบคุมการหลั่งฮอรโมนนี้และฮอรโมนนี้จะทํางานรวมกับฮอรโมนจาก
ตอมพาราไธรอยดและวิตามินดี
2.3 ตอมพาราไธรอยด (parathyroid gland)
ตอมพาราไธรอยดเปนตอมไรทอที่มีน้าํ หนักนอยมาก ติดอยูก ับเนื้อของตอมไธรอยดทาง
ดานหลัง ในคนมีขางละ 2 ตอม มีลักษณะรูปรางเปนรูปไขขนาดเล็กมีสีน้ําตาลแดง หรือน้าํ ตาลปนเหลือง
มีน้ําหนักรวมทั้ง 4 ตอม ประมาณ 0.03 – 0.05 กรัม
ฮอรโมนที่สําคัญทีส่ รางจากตอมนี้ คือพาราธอรโมน (parathormone) ฮอรโมนนีท้ ําหนาที่
รักษาสมดุลของแคลเซียม และฟอสฟอรัสในรางกายใหคงที่ โดยทํางานรวมกับแคลซิโตนิน เนื่องจาก
ระดับแคลเซียมในเลือดมีความสําคัญมาก เพราะจําเปนตอการทํางานของกลามเนือ้ ประสาทและการเตน
ของหัวใจ ดังนั้น ตอมพาราธอรโมนจึงจัดเปนตอมไรทอที่มีความจําเปนตอชีวิต
2.4 ตอมหมวกไต (adrenal gland)
ตอมหมวกไต อยูเหนือไตทั้ง 2 ขาง ลักษณะตอมทางขวาเปนรูปสามเหลี่ยม สวนทางซายเปน
รูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว ตอมนี้ประกอบดวยเนือ้ เยื่อ 2 ชนิด คือ อะดรีนัลคอรเทกซ (adrenal cortex) เปน
เนื้อเยื่อชัน้ นอกเจริญมาจากเนื้อเยือ่ ชัน้ มีโซเดิรม (Mesoderm) และอะดีนัลเมดุลลา (adrenal medulla)
เนือ้ เยื่อชั้นในเจริญมาจากสวนเนื้อเยือ่ ชัน้ นิวรัลเอกโตเดิรม (neural ectoerm) ดังนัน้ การทํางานของตอม
หมวกไตชั้นเมดุลลาจึงเกี่ยวของกับระบบประสาทซิมพาเธติก ซึ่งผลิตฮอรโมนชนิดตางๆ ดังนี้
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1) อะดรีนัล คอรเทกซ ฮอรโมนจากอะดรีนัล คอรเทกซ ปจจุบันนีพ้ บวาอะดรีนัล คอรเทกซ
เปนตอมไรทอที่สามารถสรางฮอรโมนไดมากที่สุดกวา 50 ชนิด ฮอรโมนที่ผลิตขึ้นแบงออกเปน 3 กลุม
ตามหนาที่ คือ
(1) ฮอรโมนกลูโคคอรติคอนด (glucocorticoid) ทําหนาที่ควบคุมเบตาบอลิซึมของคาร
โอไฮเดรตเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังควบคุมเมตาบอลิซึมของโปรตีน และไขมัน รวมทัง้ สมดุลเกลือแรดวย
แต เ ป น หน า ที ร่ อง การมี ฮ อร โ มนกลู โ คคอร ติ ค อนด นี ม้ ากเกิ น ไป ทํ า ให เ กิ ด โรคคู ช ชิ ง่ (Cushind’s
syndrome) โรคนีจ้ ะทําใหหนากลมคลายพระจันทร (moon face) บริเวณตนคอมีหนอกยืน่ อกมา (buffalo
hump) อาการเชนนี้อาจพบไดในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาที่มีคอรตโคสเตรอยดเปนสวนผสม เพื่อ
ปองกันอาการแพหรืออักเสบติดตอกันเปนระยะเวลานาน
(2) ฮอรโมนมิเนราโลคอรติคอนด (mineralocorticiod) ทําหนาทีค่ วบคุมสมดุลของน้ํา
และเกลือแรในรางกาย ฮอรโมนที่สําคัญ คือ อัลโคสเตอโรน ซึง่ ควบคุมการทํางานของไตในการดูดน้าํ
และโซเดียมเขาสูเสนเลือด ทั้งยังควบคุมสมดุลของความเขมขนของฟอสเฟตในรางกายดวย
(3) ฮอรโมนเพศ (adrenalsex hormone) สรางฮอรโมนหลายชนิด เชน แอนโดรเจน เอสโตร
เจน แตมีปริมาณเล็กนอย เมื่อเทียบกับฮอรโมนเพศจากอัณฑะและไข
2) อะดรีนัลเมดัลลา ฮอรโมนจากอะดรีนัลเมดัลลา ประกอบดวยฮอรโมนสําคัญ 2 ชนิด คือ
อะดรีนัลนาลีน หรือเอปเนฟริน และนอรอะดรีนาลิน หรือนอรเอปเนฟริน ปกติฮอรโมนจากอะดรีนัล
เมดัล ลาจะเปนอะดรีนาลิ นประมาณร อยละ 70 และนอร อะดรีนาลิ นเพี ยงร อยละ 10 ในผู ใ หญจะพบ
ฮอรโมนทั้งสองชนิด แตในเด็กจะมีเฉพาะนอรอะดรีนาลินเทานั้น
(1) อะดรีนาลินฮอรโมน (adrenalin hormone) หรือฮอรโมนเอปเนฟริน (epinephrine)
ฮอร โมนอะดรีนาลินเปนฮอรโมนที่หลั่ง ออกมาแลวมีผลใหน้ํา ตาลในเลือดเพิ่ม มากขึน้ นอกจากนี้ยัง
กระตุน ใหหัวใจเตนเร็ว ความดันเลือดสูง ทําใหเสนเลือดอารเตอรีขนาดเล็กทีอ่ วัยวะตางๆ ขยายตัว สวน
เสนเลือดอารเตอรีขนาดเล็กที่บริเวณผิวหนังและชองทองหดตัว
(2) นอรอะดรีนาลินฮอรโมน (noradrenalin hormone) หรือฮอรโมนนอรเอปเนฟริน
(noepinephrine) ฮอรโมนนอรอะดรีนาลินจะแสดงผลตอรางกายคลายกับผลของอะดรีนาลินฮอรโมน แต
อะดรีนาลินฮอรโมนมีผลดีกวา โดยฮอรโมนชนิดนีจ้ ะหลัง่ ออกมาจากปลายเสนประสาทซิมพาเทติกได
อีกดวยฮอรโมนนีจ้ ะทําใหความดันเลือดสูงขึ้น ทําใหหลอดเลือดอารเตอรีที่ไปเลี้ยงอวัยวะภายในตางๆ
บีบตัว
2.5 ตับออน ภายในเนื้อเยื่อตับออนจะมีไอส เลตออฟแลงเกอร ฮานส เปนตอมเล็กๆ ประมาณ
2,500,000 ตอมหรือมีจํานวนประมาณรอยละ 1 ของเนื้อเยือ่ ตับออนทั้งหมด ฮอรโมนผลิตจากไอสเลต
ออฟแลงเกอรฮานสทส่ี าํ คัญ 2 ชนิดคือ
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1) อินซูลิน (insulin) สรางมาจากเบตตาเซลลทีบ่ ริเวณสวนกลางของไอสเลตออฟแลงเกอร
ฮานส หนาที่สําคัญของฮอรโมนนี้คือ รักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ เมื่อรางกายมีน้ําตาลในเลือด
สูงอินซูลินจะหลัง่ ออกมามากเพื่อกระตุนเซลลตับ และเซลลกลามเนือ้ นํากลูโคสเขาไปในเซลลมากขึ้น
และเปลี่ยนกลูโคสใหเปนไกลโคเจน เพื่อเก็บสะสมไว นอกจากนี้อินซูลินยังกระตุนใหเซลลทั่วรางกายมี
การใชกลูโคสมากขึ้น ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลงสูระดับปกติ ถากลุมเซลลที่สรางอินซูลินถูกทําลาย
ระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงกวาปกติทําใหเปนโรคเบาหวาน
2) กลูคากอน (glucagon) เปนฮอรโมนทีส่ รางจากแอลฟาเซลล ซึ่งเปนเซลลอีกประเภทหนึง่
ของไอสเลตออฟแลเกอรฮานส กลูคากอนจะไปกระตุนการสลายตัวของไกลโคเจนจากตับและกลามเนือ้
ใหน้ําตาลกลูโคสปลอยออกมาในเลือดทําใหเลือดมีกลูโคสเพิ่มขึ้น
2.6 รังไข (ovaries) ตอมอวัยวะสืบพันธุข องเพศหญิงซึ่งอยูทีร่ ังไขจะสรางฮอรโมนที่สําคัญคือ
เอสโตรเจน (estrogens) และโปรเจสเตอโรน (progesterrone)
ฮอรโมนเอสโตรเจน มีหนาที่สําคัญในการควบคุมลักษณะของเพศหญิง คือลักษณะการมี
เสียงแหลม สะโพกผาย การขยายใหญของอวัยวะเพศและเตานม การมีขนขึน้ ตามอวัยวะเพศ และรักแร
นอกจากนี้ยังมีสวนในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่รังไขและเยื่อบุมดลูกอีกดวย
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เปนฮอรโมนที่สรางจากสวนของอวัยวะเพศ คือ คอรปส ลูเตียม
และบางสวนสรางมาจากรกเมื่อมีครรภ นอกจากนีย้ ังสรางมาจากอะดรีนัล คอรเทกซ ไดอีกดวย ฮอรโมน
ชนิ ดนี ้เป นฮอร โมนที ่สํ า คั ญที ่สุ ดในการเตรีย มการตั้ง ครรภ และตลอดระยะเวลาของการตัง้ ครรภ มี
บทบาทโดยเฉพาะตอเยื่อบุมดลูก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงที่รังไขและมดลูกการทํางานของฮอรโมนเพศนี้
ยังอยูภ ายใตการควบคุมของฮอรโมน ฟอลลิเคิล สติมิวเลดิง ฮอรโมน (follicle stmulating hormone เรียก
ยอ ๆ วา FSH ) และ ลูนิไนซิง ฮอรโมน ( luteinging hormone เรียกยอ ๆ วา LH ) จากตอมใตสมองสวน
หนาอีกดวย
2.7 อัณฑะ (testis) ตอมอวัยวะสืบพันธุของเพศชายซึง่ อยูท ีอ่ ัณฑะจะสรางฮอรโมนทีส่ ําคัญที่สุด
คือ เทสโตสเตอโรน (testosterone) ซึ่งจะสรางขึ้นเมื่อเริ่มวัยหนุม โดยกลุมเซลลอินเตอรสติเซียล สติมิวเล
ติง ฮอรโมน ( interstitial cell stimulating hormone เรียกยอ ๆ วา ICSH)จะไดรับการกระตุน จากฮอรโมน
จากตอมใตสมองสวนหนา คือ LH หรือ ICSH นอกจากสรางเทสโทสเตอโรนแลวยังพบวาเซลลสติเซียล
ยังสามารถสรางฮอรโมนเพศหญิง คือเอสโตรเจน (estrogen) ไดอกี ดวย
ฮอรโมนนี้ทําหนาทีค่ วบคุมลักษณะที่สองของเพศชาย (secondary sex characteristic) ซึ่งมี
ลักษณะสําคัญ คือเสียงแตก นมขึ้นพาน ลูกกระเดือกแหลม มีหนวดขึน้ บริเวณริมฝปาก มีขนขึ้นบริเวณหนา
แข ง รั กแร และอวั ยวะเพศ กระดู กหั วไหลกว าง และกลามเนื้อตามแขน ขา เติบโตแข็งแรงมากกวาเพศ
ตรงขาม
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ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอรโมน ที่พบมีดังนี้
(1) ถาตัดอัณฑะออก นอกจากจะเปนหมันแลว ยังมีผลใหลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวกับเพศไม
เจริญเหมือนปกติ
(2) ถาระดับฮอรโมนสูงหรือสรางฮอรโมนกอนถึงวัยหนุม มาก เนือ่ งจากมีเนือ้ งอกทีอ่ ัณฑะ
จะทําใหเกิดการเติบโตทางเพศกอนเวลาอันสมควร (percocious puberty) ไมวาจะเปนลักษณะทางเพศ
และอวัยวะสืบพันธุ
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ตอมไรทอตางๆ ที่สําคัญพรอมชื่อฮอรโมนที่ใหออกมาและหนาที่
ตอมไรทอ
หนาที่

ตอมใตสมอง
ไธโรโทรฟน (Thyrotrophin)
คอรดโิ คโทรฟน (Corticotrophin)
โกนาโดโทรฟน (Gonadotrophin)
โกรวฮอรโมน (Growth hormone)
วาโซเปรซซิน (Vasopressin)
โปรแลกติน (Prolactin)
ออกซิโตซิน (Oxytocin)
ตอมไทรอยด หลั่งฮอรโมน
ไธรอกซิน (Thyroxin)

ตอมพาราไธรอยด หลั่งฮอรโมน
พาราธอรโมน (Parathormone)
ตอมหมวกไต ประกอบดวยสวน
คอรเทกซ (cortex) และเมดุลลา
(medulla) หลั่งฮอรโมน
อะดรีนาลิน และนอรอะดรีนาลิน
(Adrenalin and Noradrenalin)
คอรตโิ ซน (Cortisone)
อัลโดสเตอโรน (Aldosterone)
ตับออน
อินซูลิน (Insulin)
รังไข (ตอมอวัยวะสืบพันธุเพศหญิง)
เอสโตรเจน (estrogen)

ควบคุมการทํางานของตอมไทรอยด
ควบคุมปริมาณสารจากตอมหมวกไต
ควบคุมสารตอมอวัยวะเพศ
ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย
ควบคุมปริมาณน้ําที่ขับออกจากไต
กระตุนการสรางน้ํานม
กระตุนการหดตัวของกลามเนื้อมดลูกขณะเด็กเกิด
ควบคุมอัตราการเปลีย่ นอาหารเปนความรอนและพลังงานใน
การควบคุ ม การเจริ ญ เติบ โตตามปกติ และการทํ า งานของ
ระบบ
กระตุนใหกระดูกปลอยแคลเซียมออกมาและควบคุมระดับ
ของแคลเซียมในเลือด
ผลิตจากสวนเมดุลลา ฮอรโมนนี้จะเพิ่มกําลังใหกับระบบ
ประสาท
ซิมพาเธติก ในการรับความรูสึกกลัว โกรธ และตื่นเตน
สารสเตอรอย (steroid) ผลิตจากคอรเทกซ ชวยในการปองกัน
การตกใจ
จากสวนคอรเทกซ ชวยควบคุมสมดุลเกลือแรตางๆ และน้ําใน
รางกาย

ควบคุมการใชน้ําตาลของรางกาย
ควบคุมลักษณะเพศหญิงตอนวัยรุน หยุดการเจริญของกระดูก
และกระตุนมดลูกรับการตกไข
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ตอมไรทอ
โปรเจสเตอโรน (progesterone)

หนาที่
เตรียมมดลูกสําหรับการตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ รกจะผลิต
สําหรับการเจริญของทารก และปรับตัวแมสําหรับการตั้งครรภ

อัณฑะ (ตอมของอวัยวะสืบพันธุเพศชาย)
ควบคุมลักษณะเพศชายตอนวัยรุน
เทสโตสเตอโรน (testosterone)
ตารางสรุปหนาที่และอวัยวะที่เกี่ยวของของระบบตางๆ ในรางกาย
ระบบ
หนาที่
อวัยวะที่เกี่ยวของ
ระบบหอหุมรางกาย
หอหุมและปกปองรางกาย
ผิวหนัง ขน เล็บ
ระบบยอยอาหาร
ยอยอาหารจนสามารถดูดซึม เขา ปาก ฟ น ลิ ้น ต อ มน้ ํา ลาย หลอดอาหาร
รางกาย
กระเพาะอาหาร ลําไสใหญ ทวารหนัก ตับ
ตับออน ถุงน้ําดี
ระบบตอมไรทอ
ผลิตฮอรโมน
ตอมใตสมอง ตอมไทรอยด ตอมหมวกไต
รังไข อัณฑะ
ระบบไหลเวี ย นเลื อ ด ลํา เลี ยงกา ซ สารอาหาร ของเสีย หัวใจ เสนเลือด มา ม ทอน้ํา เหลือง ตอม
และน้าํ เหลือง
ฮอรโมนและสารเคมีเขาและออก น้ําเหลือง
จากรางกาย
ระบบประสาท
รับและสงความรูส ึก ควบคุมการ สมอง เสนประสาท อวัยวะรับความรูสึก
ทํางานของอวัยวะตางๆ
ไดแก ตา หู จมูก ปาก ลิ้น ฟน ผิวหนัง
ระบบหายใจ
รั บ ออกซิ เ จนเข า สู ร า งกายและ จมูก หลอดลม ปอด
ปล อยคาร บ อนไดออกไซด อ อก
จากรางกาย
ระบบกลามเนื้อ
การเคลื ่อ นไหวทั ้ง ภายในและ กล า มเนื ้อ ต า งๆ เช น กล า มเนื ้อ เรี ย บ
ภายนอกรางกาย
กลามเนื้อลาย กลามเนื้อหัวใจ
ระบบโครงกระดูก
เปนโครงสรางใหกับรางกาย
กระดูกชิ้นตางๆ ที่ประกอบเปนแกนกลาง
และระบบของรางกาย ระบบโครงกระดูก
รวมกั บ ระบบกล า มเนื ้อ เรี ย กว า “ระบบ
เคลื่อนไหว”
ระบบสืบพันธุ
ผลิ ต เซลล สื บ พั น ธุ แ ละควบคุ ม อัณฑะ ตอมลูกหมาก รังไข มดลูก
อวัยวะเพศ
กลไกสืบพันธุ
ระบบขับถาย
กํา จั ดและกรองของเสีย ออกจาก ปอด ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ ผิวหนัง
รางกาย
ลําไสใหญ
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กิจกรรม
1. ดูวีดีทัศนในแผน VCD เรื่องการทํางานของระบบอวัยวะตางๆ ของรางกาย และสรุป
สาระสําคัญจากเนื้อเรื่อง ประมาณ 10 บรรทัด
2. การทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย เห็นวาสําคัญตอรางกายตามลําดับมา 3 ระบบ พรอม
บอกเหตุผลวาเพราะเหตุใดเห็นวาระบบนั้นสําคัญ
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เรื่องที่ 6 การดูแลรักษาระบบของรางกายที่สําคัญ

ระบบตางๆ ของรางกายทีท่ ํางานปกติ จะทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไ ดอยางมีความสุข หากระบบ
ของรางกายระบบใดระบบหนึ่งทํางานผิดปกติไปจะทําใหรางกายเกิดเจ็บปวย มีความทุกขทรมาน และไม
สามารถประกอบภารกิจตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นทุกคนควรพยายามบํารุงรักษาสุขภาพให
แข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ
วิธีการดูแลรักษาระบบของรางกายที่สําคัญ มีดังนี้
1. ระบบยอยอาหาร
1.1. รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ
1.2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดและรอนเกินไป
1.3. เคีย้ วอาหารใหละเอียด
1.4. ดื่มน้ําใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
1.5. ไมออกกําลังกายหรือทํางานหนักทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จใหมๆ
1.6. พักผอนใหเพียงพอ
1.7. ขับถายใหเปนเวลาทุกวัน
1.8. หลีกเลี่ยงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด
1.9 ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
1.10 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2. ระบบขับถาย
2.1. รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ
2.2. ไมรับประทานอาหารที่มีรสจัด
2.3. รับประทานผักและผลไมหรืออาหารที่มีกากอาหารอยางสม่ําเสมอ
2.4. รับประทานน้ําใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
2.5. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
2.6. พักผอนใหเพียงพอ
2.7. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด
2.8. รักษาความสะอาดของรางกายอยูตลอดเวลา
2.9. ขับถายใหเปนปกติทุกวัน
2.10. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
3. ระบบประสาท
3.1. รับประทานอาหารประเภททีช่ วยสงเสริมและบํารุงประสาท อาหารที่มีวิตามินบีมากๆ
เชน ข าวซอมมือ รํา ขา ว ไข ตับ ยีสต ผักสีเขียว ผลไมส ดและน้าํ ผลไม ควรหลีก เลี่ยงอาหารประเภท
แอลกอฮอล ชา กาแฟ เปนตน
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3.2. พัก ผ อนให เพี ย งพอกั บ ความตองการของรางกายแตล ะวัย ไมเครง เครีย ดหรือกั ง วล
เกินไป ควรหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่ทําใหไมสบายใจ
3.3. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ซึ่งเปนหนทางที่ดีในการผอนคลาย
3.4. ไมควรใชอวัยวะตางๆ ของรางกายมากเกินไป อาจทําใหประสาทสวนนัน้ ทํางานหนัก
เกินไป เชน การทํางานหนาจอคอมพิวเตอรนานเกินไป อาจทําใหประสาทตาเสื่อมได
3.5. ควรหมั่นฝกการใชส มองแกปญหาบอยๆ เปนการเพิ่มพูนสติปญญาและปองกันโรค
ความจําเสื่อมหรือสมองเสื่อม
4. ระบบสืบพันธุ
4.1. เพศชาย
1) อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และใชสบูฟอกชําระลางรางกายและอวัยวะสืบพันธุ
ใหสะอาด เช็ดตัวใหแหง
2) สวมเสื้อผา ใหสะอาด โดยเฉพาะกางเกงในตองสะอาด สวมใสส บายไมรัดแนน
เกินไป
3) ไมใชสวมหรือที่ถายปสสาวะที่ผิดสุขลักษณะ
4) ไมเที่ยวสําสอน หรือรวมประเวณีกับหญิงขายบริการทางเพศ
5) หากสงสัยวาจะเปนกามโรค หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุตองรีบไป
ปรึกษาแพทย ไมควรซื้อยารับประทานเพื่อรักษาโรคดวยตนเอง
6) ไมควรใชยาหรือสารเคมีตางๆ ชวยในการกระตุนความรูสึกทางเพศ ซึง่ อาจเปน
อันตรายได
7) ไม ห มกมุ น หรื อ หั ก โหมเกี ย่ วกั บ การมี เ พศสั ม พั น ธ ม ากเกิ น ไป เพราะอาจเป น
อันตรายตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ควรทํากิจกรรมนันทนาการ การเลนกีฬาหรืองานอดิเรกอืน่ ๆ
เพื่อเปนการเบนความสนใจไปสูกิจกรรมอื่นแทน
8) ระวังอยาใหอวัยวะสืบพันธุถ ูกกระทบกระแทกแรงๆ เพราะจะทําใหช้าํ และเกิดการ
อักเสบเปนอันตรายได
4.2. เพศหญิง
1) รักษาความสะอาดอวัยวะเพศอยางสม่าํ เสมอ โดยเฉพาะเวลาอาบน้าํ ควรสนใจทํา
ความสะอาดเปนพิเศษ เชน ลาง เช็ดใหแหง โดยเฉพาะในชวงที่มีประจํา เดือน ควรใชน้ําอุนทําความ
สะอาดสวนที่เปรอะเปอนเลือด เปนตน
2) หลังจากการปสสาวะและอุจจาระเสร็จทุกครั้ง ควรใชน้ําลางและเช็ดใหสะอาด
3) ควรสวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาดรัดกุม กางเกงในตองสะอาด สวมใสสบาย ไมอับหรือรัด
แนนเกินไป และควรเปลีย่ นทุกวัน
4) รักนวลสงวนตัว ไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
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5) ไมควรใชยากระตุนหรือยาปลุกประสาทกับอวัยวะเพศ
6) การใชสวมหรือที่ถายปสสาวะอุจจาระทุกครั้งจะตองคํานึงถึงความสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ
7) ควรออกกําลังกายหรือทํางานอดิเรกเพื่อเบนความสนใจของตนเองไปในทางอื่น
8) ขณะมีประจําเดือนควรใชผาอนามัยอยางเพียงพอและควรเปลี่ยนใหบอยตามสมควร
ไมอยูสม่ําเสมอ ปลอยไวนานเกินไป
9) ในชวงมีประจําเดือน ไมควรออกกําลังกายประเภทที่ผาดโผนและรุนแรง แตการ
ออกกําลังกายเพียงเบาๆ จะชวยบรรเทาอาการเจ็บปวดหรืออาการอึดอัดลงได และควรพักผอนนอนหลับ
ใหเพียงพอ ทําจิตใจใหแจมใส
10) ควรจดบันทึกการมีประจําเดือนไวทุกๆ เดือน การที่ประจําเดือนมาเร็วหรือชาบาง
เล็กนอยไมถือเปนการผิดปกติแตอยางไร แตถามีประจําเดือนเร็วหรือชากวาปกติมากกวา 7 – 8 วันขึ้นไป
ควรปรึกษาแพทย
11) ในชวงทีม่ ีประจําเดือน ถามีอาการปวดที่ทองนอย อาจใชกระเปาน้าํ รอนหรือผาหม
มาวางที่ทองนอยเพื่อใหความอบอุน และอาจรับประทานยาแกปวดไดตามสมควร
12) ถามีอาการผิดปกติในชวงที่มีประจําเดือน เชน มีอาการปวดมาก มีเลือดออกมาก
หรือมีเลือดไหลออกในชวงที่ไมมีประจําเดือน ควรรีบปรึกษาแพทยทันที
13) ระวังอยาใหอวัยวะสืบ พันธุถูก กระทบกระแทกแรงๆ เพราะจะทํา ใหช้ํา เกิดการ
อักเสบและเปนอันตรายได
14) ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของอวัยวะเพศ หรือสงสัยวาจะเปนกามโรค ควร
รีบไปรับการตรวจและปรึกษาแพทยทันที
5. ระบบตอมไรทอ
5.1. รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคาทางโภชนาการ
5.2. ดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอ
5.3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
5.4. พักผอนใหเพียงพอ
5.5. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กอใหเกิดความเครียด
5.6. หลีกเลี่ยงจากสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่สกปรกและอยูในชุมชนแออัด
5.7. เมื่อเกิดอาการเจ็บคอหรือตอมทอนซิลอักเสบตองรีบไปใหแพทยตรวจรักษา
5.8. เมื่อรูสึกตัววาเหนื่อย ออนเพลีย และเจ็บหนาอก โดยมีอาการเชนนี้อยูนาน ควรไปให
แพทยตรวจดูอาการ เพราะหัวใจอาจผิดปกติได
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กิจกรรม
1. จงสรุ ป ความสํ า คั ญ และอธิ บ ายการทํ า งานของระบบอวั ย วะในรา งกาย 4 ระบบ พร อ ม
แผนภาพประกอบ
2. การดูแลรักษาระบบยอยอาหารควรทําอยางไร เพราะอะไร จงอธิบายพรอมใหเหตุผล
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บทที่ 2
ปญหาเพศศึกษา

สาระสําคัญ
มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี ่ย วกั บ ปญ หาทางเพศ มีทั ก ษะในการสื อ่ สารและต อ รองเพื ่อทํ า ความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศได สามารถอธิบายวิธีการจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศได
อยางเหมาะสม เขาใจถึงความเชื่อทีผ่ ิดเกี่ยวกับเรือ่ งเพศที่สงผลตอสุขภาพทางเพศ ตลอดจนเรียนรูถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศและกฎหมายคุมครองเด็กและสตรี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เรียนรูทักษะการสื่อสารและตอรองเพื่อขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศได
2. เรียนรูการจัดการกับอารมณ และความตองการกับปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม
3. เรียนรูและสามารถวิเคราะหความเชื่อเรื่องเพศที่สงผลตอปญหาทางเพศไดอยางเหมาะสม
4. เรียนรูและสามารถวิเคราะหอิทธิพลสื่อที่สงผลใหเกิดปญหาทางเพศได
5. อธิบายโรคที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศไดอยางถูกตอง
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดการปญหาทางเพศ
เรื่องที่ 2 ปญหาทางเพศในเด็กและวัยรุน
เรื่องที่ 3 การจัดการกับอารมณ และความตองการทางเพศ
เรื่องที่ 4 ความเชื่อที่ผิดๆ ทางเพศ
เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการละเมิดทางเพศ
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เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดการปญหาทางเพศ

พั ฒนาการเรื่องเพศในเด็ กและวั ยรุน เกี่ยวข องกั บชี วิ ต ตั ้งแต เด็ กจนโต การที ่บุ คคลได เรี ยนรู 
ธรรมชาติ ความเปนจริงทางเพศ จะชวยใหมีความรู มีทัศนคติ สามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิต
อยางเหมาะสม และมีพฤติกรรมถูกตองในเรื่องเพศ สามารถสอนไดตั้งแตเด็กยังเล็ก สอดแทรกไปกับการ
สงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ พอแมควรเปนผูสอนเบื้องตน เมือ่ เขาสูโรงเรียน ครูชวยสอนใหสอดคลองไป
กับที่บาน เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน ควรสงเสริมใหเด็กเรียนรูพ ัฒนาการทางเพศทีถ่ ูกตอง และรูว ิธีจัดการกับ
อารมณความตองการทางเพศเพื่อปองกันปญหาทางเพศที่อาจเกิดตามมา
พัฒนาทางเพศกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
พัฒนาการทางเพศ เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการบุคลิกภาพทีเ่ กิดขึ้นตั้งแตเด็กและมีความตอเนือ่ ง
ไปจนพัฒนาการเต็มที่ในวัยรุน หลังจากนั้นจะเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวตลอดชีวิต โดยเมื่อ
สิ้นสุดวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้
1. มีความรูเรื่องเพศตามวัยและพัฒนาการทางเพศ ตัง้ แตการเปลี่ยนแปลงของรางกายไปตามวัย
จิตใจ อารมณและสังคมทั้งตนเองและผูอื่น และเรียนรูความแตกตางกันระหวางเพศ
2. มีเอกลักษณทางเพศของตนเอง ไดแก การรับรูเพศตนเอง บทบาททางเพศและพฤติกรรมทาง
เพศ มีความพึงพอใจทางเพศหรือความรูสึกทางเพศตอเพศตรงขามหรือตอเพศเดียวกัน
3. มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพทางเพศ การรูจักรางกายและอวัยวะเพศของตนเอง ดูแลรักษา
ทําความสะอาด ปองกันการบาดเจ็บ การติดเชื้อ การถูกลวงละเมิดทางเพศและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ
4. มี ทั ก ษะในการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ผู ที ่จ ะเป น คู ค รอง การเลื อ กคู ค รอง การรั ก ษา
ความสั ม พั น ธ ใ ห ย าวนานการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ในชี วิ ต ร ว มกั น มี ทั ก ษะในการสื อ่ สาร และการมี
ความสัมพันธทางเพศกับคูครองอยางมีความสุข มีการวางแผนชีวิตและครอบครัวที่เหมาะสม
5. เขาใจบทบาทในครอบครัว ไดแกบทบาทและหนาที่สําหรับการเปนลูก การเปนพี่ – นอง
และสมาชิกคนหนึง่ ในครอบครัว หนาที่และความรับผิดชอบการเปนพอแม ทีถ่ ูกตองตามกฎหมาย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมของสังคมที่อยู
6. มีทัศนคติทางเพศทีถ่ ูกตอง ภูมิใจ พอใจในเพศของตนเอง ไมรังเกียจหรือปดบัง ปดกัน้ การ
เรียนรูท างเพศที่เหมาะสม รูจักควบคุมพฤติกรรมทางเพศใหแสดงออกถูกตอง ใหเกียรติผูอ ื่น ไมลวง
ละเมิดทางเพศตอผูอื่น ยับยั้งใจตนเองไมใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
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เรื่องที่ 2 ปญหาทางเพศในเด็กและวัยรุน

ปญหาทางเพศในเด็กและวัยรุนแบงตามประเภทตางๆ ไดดังนี้
1. ความผิดปกติในเอกลักษณทางเพศ
เด็กมีพฤติกรรมผิดเพศ เด็กรูสึกวาตนเองเปนเพศตรงขามกับเพศทางรางกายมาตัง้ แตเด็ก และมี
พฤติกรรมทางเพศเปนแบบเดียวกับเพศตรงขาม ไดแก
• การแตงกายชอบแตงกายผิดเพศ เด็กชายชอบสวมกระโปรงและรังเกียจกางเกง เด็กหญิง
รังเกียจกระโปรงแตชอบสวมกางเกง เด็กชายชอบแตงหนาทาปากชอบดูแมแตงตัวและเลียนแบบแม
• การเลน มักเลนเลียนแบบเพศตรงขาม หรือชอบเลนกับเพศตรงขาม เด็กชายมักไมชอบ
เลนรุนแรงชอบเลนกับผูหญิง และมักเขากลุมเพศตรงขามเสมอ เปนตน
• จินตนาการวาตนเองเปนเพศตรงขามเสมอแมในการเลนสมมุติก็มักสมมุติตนเองเปนเพศ
ตรงขามเด็กชายอาจจิตนาการวาตัวเองเปนนางฟา หรือเจาหญิง เปนตน
• พฤติกรรมทางเพศ เด็กไมพอใจในอวัยวะเพศของตนเอง บางคนรูสึกรังเกียจหรือแสรง
ทําเปนไมมีอวัยวะเพศหรือตองการกําจัดอวัยวะเพศออกไป เด็กหญิงจะยืนปสสาวะ เด็กชายจะนั่งถาย
ปสสาวะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศของเพศตรงขามโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ
อาการตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นแลวดําเนินอยางตอเนื่อง เด็กอาจถูกลอเลียน ถูกกีดกันออกจากกลุม
เพื่อนเพศเดียวกัน เด็กมักพอใจในการเขาไปอยูก ับกลุม เพือ่ นตางเพศ และถายทอดพฤติกรรมของเพศตรง
ขามทีละนอยๆ จนกลายเปนบุคลิกภาพของตนเอง
เมื ่อ เข า สู วั ย รุ น เด็ ก มี ค วามรู สึ ก ไม ส บายใจเกี ่ย วกั บ เพศของตนเองมากขึ ้น และต อ งการ
เปลี่ยนแปลงเพศตนเอง จนกลายเปนบุคลิกภาพของตนเอง
2. รักรวมเพศ (Homosexualism)
อาการ เริม่ เห็นชัดเจนตอนเขาวัยรุน เมือ่ เริม่ มีความรูสึกทางเพศ ทําใหเกิดความพึงพอใจทางเพศ
(sexual orientation) โดยมีความรูสึกทางเพศ ความตองการทางเพศ อารมณเพศกับเพศเดียวกัน
รักรวมเพศยังรูจ ักเพศตนเองตรงตามที่รางกายเปน รักรวมเพศชายบอกตนเองวาเปนเพศชาย รัก
รวมเพศที่เปนหญิงบอกเพศตนเองวาเปนเพศหญิง
การแสดงออกวาชอบเพศเดียวกัน มีทั้งแสดงออกชัดเจนและไมชดั เจน
กิริยาทาทางและการแสดงออกภายนอก มีทั้งทีแ่ สดงออกชัดเจน และไมแสดงออก ขึน้ อยูก ับ
บุคลิกของผูนั้นและการยอมรับของสังคม
ชายชอบชาย เรียกวา เกย (gay) หรือตุด แตว เกยยังมีประเภทยอย เปนเกยคิง และเกยควีน เกยคิง
แสดงบทบาทภายนอกเปนชาย การแสดงออกทางเพศ (gender role) ไมคอยเปนหญิง จึงดูภายนอกเหมือน
ผูชายปกติธรรมดา แตเกยควีนแสดงออกเปนเพศหญิง เชนกิริยาทาทาง คําพูด ความสนใจ กิจกรรมตางๆ
ความชอบตางๆ เปนหญิง
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หญิงชอบหญิง เรียกวาเลสเบีย้ น (lesbianism) การแสดงออกมี 2 แบบเชนเดียวกับเกย เรียกวา
ทอมและดี้ ดีแ้ สดงออกเหมือนผูหญิงทั่วไป แตทอมแสดงออก (gender role) เปนชาย เชนตัดผมสั้น สวม
กางเกงไมสวมกระโปรง
ในกลุม รักรวมเพศ ยังมีประเภทยอยอีกประเภทหนึง่ ที่มีความพึงพอใจทางเพศไดทั้งสองเพศ
เรียกวา ไบเซกซวล (bisexualism) มีความรูสึกทางเพศและการตอบสนองทางเพศไดทั้งสองเพศ
สาเหตุ ปจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนวา สาเหตุมีหลายประการประกอบกัน ทั้งสาเหตุทางรางกาย
พันธุกรรม การเลี้ยงดู และสิ่งแวดลอมภายนอก
การชวยเหลือ พฤติกรรมรักรวมเพศเมื่อพบในวัยเด็ก สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการแนะนําการ
เลี้ยงดู ใหพอแมเพศเดียวกันใกลชิดมากขึน้ พอแมเพศตรงขามสนิทสนมนอยลง เพือ่ ใหเกิดการถายทอด
แบบอยางทางเพศที่ถูกเพศ แตตองใหมีความสัมพันธดีๆ ตอกัน สงเสริมกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ เด็กชาย
ใหเลนกีฬาสงเสริมความแข็งแรงทางกาย ใหเด็กอยูในกลุมเพื่อเพศเดียวกัน
ถารูวาเปนรักรวมเพศตอนวัยรุน ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได การชวยเหลือทําไดเพียงให
คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินชีวิตแบบรักรวมเพศอยางไร จึงจะเกิดปญหานอยทีส่ ุด และใหคําแนะนํา
พอแมเพื่อใหทําใจยอมรับสภาวการณนี้ โดยยังมีความสัมพันธที่ดีกับลูกตอไป
การปองกัน การเลี้ยงดู เริ่มตั้งแตเล็ก พอแมมีความสัมพันธที่ดีตอกัน พอหรือแมทีเ่ พศเดียวกันกับเด็ก
ควรมีความสัมพันธที่ดีกับเด็ก และควรแนะนําเกี่ยวกับการคบเพื่อน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมใหตรงตามเพศ
3. พฤติกรรมกระตุนตนเองทางเพศในเด็ก และการเลนอวัยวะเพศตนเอง
อาการ กระตุนตนเองทางเพศ เชน นอนคว่ําถูไถอวัยวะเพศกับหมอนหรือพื้น
สาเหตุ เด็กเหงา ถูกทอดทิง้ มีโรคทางอารมณ เด็กมักคนพบดวยความบังเอิญ เมื่อถูกกระตุน หรือ
กระตุนตนเองที่อวัยวะเพศแลวเกิดความรูสึกเสียว พอใจกับความรูสึกนั้น เด็กจะทําซ้ําในที่สุดติดเปนนิสัย
การชวยเหลือ
1. หยุดพฤติกรรมนั้นอยางสงบ เชน จับมือเด็กออก ใหเด็กนอนหงาย บอกเด็กสัน้ ๆ วา “หนูไม
เลนอยางนั้น” พรอมใหเหตุผลที่เหมาะสมจูงใจ
2. เบี่ยงเบนความสนใจ ใหเด็กเปลี่ยนทาทาง ชวนพูดคุย
3. หากิจกรรมทดแทน ใหเด็กไดเคลือ่ นไหว เพลิดเพลิน สนุกสนานกับกิจกรรมและสังคม
4. อยาใหเด็กเหงา ถูกทอดทิ้งหรืออยูตามลําพัง เด็กอาจกลับมากระตุนตนเองอีก
5. งดเวนความกาวราวรุนแรง การหามดวยทาทีน่ ากลัวเกินไปอาจทําใหเด็กกลัวฝงใจมีทัศนคติ
ดานลบตอเรื่องทางเพศ อาจกลายเปนเก็บกดทางเพศ หรือขาดความสุขทางเพศในวัยผูใหญ
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4. พฤติ ก รรมกระตุ น ตนเองทางเพศในวั ย รุ น หรื อ การสํ า เร็ จ ความใคร ด ว ยตั ว เอง
(Masturbation)
สาเหตุ พฤติ ก รรมกระตุ น ตนเองทางเพศในวั ย รุนเปนเรื่องปกติ ไมมีอั นตราย ยอมรับ ไดถ า
เหมาะสมไมมากเกินไปหรือหมกมุน มาก พบไดบอยในเด็กที่มีปญหาทางจิตใจ ปญญาออน เหงา กาม
วิปริตทางเพศ และสิ่งแวดลอมมีการกระตุนหรือยั่วยุทางเพศมากเกินไป
การชวยเหลือ ใหความรูเ รือ่ งเพศทีถ่ ูกตอง ใหกําหนดการสําเร็จความใครดวยตัวเองใหพอดีไม
มากเกินไป ลดสิง่ กระตุน ทางเพศไมเหมาะสม ใชกิจกรรมเบนความสนใจ เพิม่ การออกกําลังกาย ฝกให
เด็กมีการควบคุมพฤติกรรมใหพอควร
5. พฤติกรรมทางเพศทีว่ ปิ ริต (Paraphilias)
อาการ ผูปวยไมสามารถเกิดอารมณเพศไดกับสิ่งกระตุนทางเพศปกติ มีความรูสึกทางเพศไดเมื่อมี
การกระตุนทางเพศที่แปลกประหลาดพิสดาร ที่ไมมีในคนปกติ ทําใหเกิดพฤติกรรมใชสิง่ ผิดธรรมชาติ
กระตุนตนเองทางเพศ มีหลายประเภทแยกตามสิ่งที่กระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศ
ประเภทของ Paraphilia
1. เกิดความรูสึกทางเพศจากการสัมผัส ลูบคลํา สูดดมเสื้อผาเสื้อผาชุดชั้นใน Fetishism
2. เกิดความรูสึกทางเพศจากการโชวอวัยวะเพศตนเอง Exhibitionism
3. เกิดความรูสึกทางเพศจากการไดถูไถ สัมผัสภายนอก Frotteurism
4. เกิดความรูสึกทางเพศจากการแอบดู Voyeurism
5. เกิดความรูสึกทางเพศทําใหผูอื่นเจ็บปวด ดวยการทํารายรางกาย หรือคําพูด Sadism
6. เกิดความรูสึกทางเพศจากการทําตนเอง หรือใหผูอืน่ ทําใหตนเองเจ็บปวด ดวยการทําราย
รางกายหรือคําพูด Masochism
7. เกิดความรูสึกทางเพศกับเด็ก (Pedophilia)
8. เกิดความรูสึกทางเพศกับสัตว (Zoophilia)
9. เกิดความรูสึกทางเพศจากการแตงกายผิดเพศ (Transvestism)
สาเหตุที่กอใหเกิดความผิดปกติทางเพศ คือ
1. การเลี้ยงดูและพอแมปลูกฝงทัศนคติไมดีตอเรื่องทางเพศ ที่พอแมปลูกฝงเด็ก ทําใหเด็กเรียนรู
วาเรื่องเพศเปนเรื่องตองหาม ตองปดบัง เลวรายหรือเปนบาป เด็กจะเก็บกดเรื่องเพศ ทําใหปดกัน้ การ
ตอบสนองทางเพศกับตัวกระตุนทางเพศปกติ
2. การเรียนรู เมื่อเด็กเริม่ มีความรูส ึกทางเพศ แตไมสามารถแสดงออกทางเพศไดตามปกติ เด็ก
จะแสวงหาหรือเรียนรูดวยตัวเองวา เมือ่ ใชตัวกระตุน บางอยาง ทําใหเกิดความรูส ึกทางเพศได จะเกิดการ
เรียนรูแบบเปนเงื่อนไข และเปนแรงเสริมใหมีพฤติกรรมกระตุนตัวเองทางเพศดวยสิ่งกระตุนนั้นอีก
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การชวยเหลือ
ใชหลักการชวยเหลือแบบพฤติกรรมบําบัด ดังนี้
1. การจั ดการสิ ่ง แวดล อม กํ า จัด สิ่ง กระตุนเดิม ที่ไ ม เหมาะสมใหห มด หากิจกรรมทดแทน
เบี่ยงเบนความสนใจ อยาใหเด็กเหงาอยูคนเดียวตามลําพัง ปรับเปลีย่ นทัศนคติทางเพศในครอบครัว ให
เห็นวาเรื่องเพศไมใชเรื่องตองหาม สามารถพูดคุย เรียนรูได พอแมควรสอนเรื่องเพศกับลูก
2. ฝ ก การรู ต ั วเองและควบคุม ตนเองทางเพศ ใหรูว า มีอารมณเพศเมื่อใด โดยสิ่ง กระตุนใด
พยายามหามใจตนเองที่จะใชสิ่งกระตุนเดิมที่ผิดธรรมชาติ
3. ฝกการสรางอารมณเพศกับตัวกระตุนตามปกติ เชน รูปโป – เปลือย แนะนําการสําเร็จความ
ใครที่ถูกตอง
4. บันทึกพฤติกรรมเมือ่ ยังไมสามารถหยุดพฤติกรรมได สังเกตความถี่หาง เหตุกระตุน การ
ยับยั้งใจตนเอง ใหรางวัลตนเองเมื่อพฤติกรรมลดลง
การปองกัน การใหความรูเรื่องเพศที่ถูกตองตั้งแตเด็ก ดวยทัศนคติที่ดี
6. เพศสัมพันธในวัยรุน
ลักษณะปญหา มีพฤติกรรมทางเพศตอกันอยางไมเหมาะสม มีเพศสัมพันธกันกอนวัยอันควร
สาเหตุ
1. เด็กขาดความรักความอบอุนใจจากครอบครัว
2. เด็กขาดความรูสึกคุณคาตนเอง ไมประสบความสําเร็จดานการเรียน แสวงหาการยอมรับ หา
ความสุขและความพึงพอใจจากแฟน เพศสัมพันธ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตางๆ
3. เด็ ก ขาดความรู แ ละความเข า ใจทางเพศ ความตระหนั ก ต อ ป ญ หาที ต่ ามมาหลั ง การมี
เพศสัมพันธ การปองกันตัวของเด็ก ขาดทักษะในการปองกันตนเองเรื่องเพศ ขาดทักษะในการจัดการกับ
อารมณทางเพศ
4. ความรู แ ละทั ศ นคติ ท างเพศของพอแมทีไ่ มเขา ใจ ปดกัน้ การอธิบายโรคทีเ่ พศ ทํา ให เด็ ก
แสวงหาเองจากเพือ่ น
5. อิทธิพลจากกลุมเพื่อน รับรูทัศนคติทีไ่ มควบคุมเรื่องเพศ เห็นวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่อง
ธรรมดา ไมเกิดปญหาหรือความเสี่ยง
6. มีการกระตุนทางเพศ ไดแก ตัวอยางจากพอแม ภายในครอบครัว เพือ่ น สือ่ ยัว่ ยุทางเพศตางๆ
ที่เปนแบบอยางไมดีทางเพศ
การปองกัน
การปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยรุน แบงเปนระดับตางๆ ดังนี้
1. การปองกันระดับตน กอนเกิดปญหา ไดแก ลดปจจัยเสีย่ งตางๆ การเลี้ยงดูโดยครอบครัว
สรางความรักความอบอุนในบาน สรางคุณคาในตัวเอง ใหความรูและทัศนคติทางเพศที่ดี มีแบบอยางที่ดี
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2. การปองกันระดับที่ 2 หาทางปองกันหรือลดการมีเพศสัมพันธในวัยรุน ทีม่ ีความเสี่ยงอยูแ ลว
โดยการสรางความตระหนักในการไมมีเพศสัมพันธในวัยเรียน หรือกอนการแตงงาน หาทางเบนความ
สนใจวัยรุนไปสูกิจกรรมสรางสรรค ใชพลังงานทางเพศที่มีมากไปในดานที่เหมาะสม
3. การปองกันระดับที่ 3 ในวัยรุนที่หยุดการมีเพศสัมพันธไมได ปองกันปญหาที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ ปองกันการตัง้ ครรภ และโรคติดตอทางเพศ โดยการใหความรูท างเพศ เบี่ยงเบนความสนใจ
หากิจกรรมทดแทน
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เรื่องที่ 3 การจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศ

ถึงแมวาอารมณทางเพศเปนเพียงอารมณหนึง่ ซึง่ เมื่อเกิดขึน้ แลวหายไปได แตถาหากไมรูจัก
จัดการกับอารมณเพศแลว อาจจะทําใหเกิดการกระทําที่ไมถูกตอง กอใหเกิดความเสียหายเดือดรอนแกตนเอง
และผูอื่น ดังนั้นผูเรียนควรจะไดเรียนรูถึงวิธีการจัดการกับอารมณทางเพศอยางเหมาะสม ไมตกเปนทาสของ
อารมณเพศ ซึ่งการจัดการกับอารมณเพศอาจแบงตามความรุนแรงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การควบคุมอารมณทางเพศ อาจทําได 2 วิธี คือ
1. การควบคุมจิตใจตนเอง พยายามขมใจตนเองมิใหเกิดอารมณทางเพศไดหรือถาเกิดอารมณทาง
เพศใหพยายามขมใจไว เพื่อใหอารมณทางเพศคอยๆ ลดลงจนสูสภาพอารมณที่ปกติ
2. การหลีกเลี่ย งจากสิ่ง เรา สิ่งเรา ภายนอกที่ยั่วยุอารมณท างเพศหรือยั่วกิเลสยอมทํา ใหเกิด
อารมณทางเพศได ดังนัน้ การตัดไฟเสียแตตนลม คือหลีกเลีย่ งจากสิง่ เราเหลานัน้ เสียจะชวยใหไมเกิด
อารมณได เชน ไมดูสื่อลามกตางๆ ไมเที่ยวกลางคืน เปนตน
ระดับที่ 2 การเบีย่ งเบนอารมณทางเพศ
ถาเกิดอารมณทางเพศจนไมอาจควบคุมไดควรใชวิธีการเบี่ยงเบนใหไปสนใจสิ่งอื่นแทนที่จะ
หมกมุนอยูกับอารมณทางเพศ เชน ไปออกกําลังกาย ประกอบกิจกรรมนันทนาการตางๆ ใหสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไปทํางานตางๆ เพื่อใหจิตใจมุงที่งาน ไปพูดคุยสนทนากับคนอื่น เปนตน
ระดับที่ 3 การปลดปลอยหรือระบายอารมณทางเพศ
ถาเกิดอารมณทางเพศระดับมากจนเบี่ยงเบนไมได หรือสถานการณนั้นอาจทําใหไมมีโอกาส
เบี่ยงเบน อารมณทางเพศก็ปลดปลอย หรือระบายอารมณทางเพศดวยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของ
วัยรุนซึ่งสามารถทําได 2 ประการ คือ
1. โดยการฝนนัน่ ก็คือ การฝนเปยก (Wet Dream) ในเพศชาย ซึง่ การฝนนีเ้ ราไมสามารถบังคับ
ใหฝนหรือไมใหฝนได แตจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราสนใจหรือมีความรูสึกในทางเพศมากจนเกิดไปหรืออาจ
เกิดการสะสมของน้าํ อสุจิมีมากจนลนถุงเก็บน้าํ อสุจิ ธรรมชาติจะระบายน้ําอสุจิออกมาโดยการใหฝน
เกี่ยวกับเรื่องเพศจนถึงจุดสุดยอด และมีการหลั่งน้ําอสุจิออกมา
2. การสํ า เร็ จ ความใคร ด ว ยตนเองหรื อ อาจเรี ย กอี ก อย า งหนึ ่ง ว า การช ว ยเหลื อ ตั ว เอง
(Masturbation) ทําไดทั้งผูหญิงและผูชาย ซึ่งผูชายแทบทุกคนมักมีประสบการณในเรื่องนี้แตผูหญิงนั้นมี
เปนบางคนทีม่ ีประสบการณในเรือ่ งนี้ การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนเรื่องธรรมชาติของคนเรา เมื่อ
เกิ ด อารมณ ท างเพศจนหยุ ด ยั ง้ ไม ไ ด เพราะการสํ า เร็ จความใคร ดว ยตนเองไม ทํา ให ตนเองและผู อ ื ่น
เดือดรอน แตไมควรกระทําบอยนัก
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เรื่องที่ 4 ความเชื่อที่ผิดๆ ทางเพศ

ความคิดผิดๆ นัน้ ความจริงเปนแคความคิดเทานัน้ ถายังไมไดกระทํา ยอมไมถือวาเปนความผิด
เพราะการกระทํายังไมเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเรือ่ งเพศนั้น ถาคิดใหม ทําใหมเสีย ก็จะ
ไมเกิดผลรายในการดําเนินชีวิตประจําวัน เรื่องราวเกี่ยวกับเพศ ไดรับการปกปดมานานแลว จนขาวลือ
และความเชื่อผิดๆ แตโบราณ ยังคงไดรับการร่าํ ลือตอเนือ่ งยาวนานมาจนถึงยุคปจจุบัน ตอไปนีเ้ ปนความ
เชื่อผิดๆ ความเขาใจผิดๆ ทางเพศ ที่องคการอนามัยโลกไดตีพิมพไว มีดังนี้
1. ผูชายไมควรแสดงอารมณและความรูสึกเกี่ยวกับความรัก
เพราะคําร่ําลือทีว่ า ผูช ายไมควรแสดงอารมณและความรูส ึกเกีย่ วกับความรักใหออกนอก
หนา ไมอยางนัน้ จะไมเปนชายสมชาย ผูช ายจึงแสดงออกถึงความรักผานการมีเพศสัมพันธ จนเหมือนวา
ผูช ายเกิดมาเพือ่ จะมีเซ็กซ ทั้งๆ ที่ตองการจะระบายความรักออกไปเทานัน้ เอง แทจริงแลว ผูชายสามารถ
จะแสดงอารมณ รั ก ออกมาทางสี ห น า แววตา การกระทํ า อะไรต อ มิ อ ะไรได เ ช น ผู ห ญิ ง และการมี
เพศสัมพันธก็เปนสวนหนึง่ ของการบอกรักดวยภาษากายเทานัน้ การแสดงความรักที่ซาบซึ้งแบบอื่น
ผูชายทําไดเชนเดียวกับหญิง..และหญิงก็ตอ งการดวย
2. การถูกเนื้อตองตัวจะนําไปสูการมีเซ็กซ
เพราะความเชื่อที่วา ถาผูหญิงยอมใหผูชายถูกเนือ้ ตองตัวแลว แสดงวาตัวเองมีใจกับเขา เขา
จึงพยายามตอไปที่จะมีสัมพันธสวาททีล่ ึกซึง้ กวานัน้ กับเธอ เปนความเขาใจผิดแทๆ เพราะบางครั้งผูหญิง
แคตองการความอบอุนและประทับใจกับแฟนของเธอเทานั้น โดยไมไดคิดอะไรเลยเถิดไปขนาดนั้นเลย
การจับ มือกัน การโอบกอดสัม ผัส กายของกันและกัน แทที่จริงเปนการถายทอดความรักที่บริสุท ธิ์ ที่
สามารถจะสัมผัสจับตองได โดยไมจําเปนจะตองมีการรวมรักกันตอไปเลย และไมควรทีฝ่ ายใดฝายหนึ่ง
จะกดดันใหอีกฝายตองมีเซ็กซดวย
3. การมีเพศสัมพันธที่รุนแรงจะนําไปสูการสุขสมที่มากกวา
เปนความเขาใจผิดกันมานานนักแลววา ผูช ายทีม่ ีพละกําลังมากๆ จะสามารถมีเพศสัมพันธ
กับหญิงสาวไดรวดเร็วรุนแรงและทําใหเธอไปถึงจุดสุดยอดไดงาย รวมทั้งมีความเขาใจผิดเสมอๆ วาอาวุธ
ประจํากายของฝายชายที่ใหญเทานัน้ ทีจ่ ะทําใหผูห ญิงมีความสุขได แทจริงแลวการมีสัมพันธสวาทที่
อบอุน เนิน่ นานเขาใจกัน ชวยกันประคับประคองนาวารักใหผานคลืน่ ลมมรสุมสวาทจนบรรลุถึงฝง ฝน
ตางหาก ที่นําความสุขสมมาสูคนทั้งสองไดมากกวา สัมพันธสวาทจึงควรที่จะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่แสน
จะผอนคลายและโรแมนติก
4. การมีความสัมพันธทางเพศก็คือการรวมรัก
เปนความเขาใจผิดอยางยิ่งและสมควรไดรับการแกไขใหถูกตองเพราะเซ็กซก็คือ การรวมรัก
การแสดงความรักผานภาษากาย เปนสัมผัสรักทีค่ นสองคนถายทอด ใหแกกันจากการสัมผัสทางผิวกาย..
สวนไหนก็ได ไมใชเฉพาะสวนนั้นเทานั้น
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5. ผูชายควรเปนผูนําในการรวมรัก
เรื่องนี้ยังคงเปนความเชื่อผิดๆ ไมวารักผูห ญิงหรือผูชายทีม่ ีหัวอนุรักษนิยม มักจะคิดเสมอๆ
วาการจะมีอะไรกันนั้นผูชายตองเปนคนกระทํา และผูหญิงเปนฝายรองรับการกระทํานั้น แทจริงแลว การ
รวมรักเปนกระบวนการที่คนสองคนสามารถปรับเปลี่ยนเปนฝายนํา ในการกระทําไดโดยเสมอภาคซึง่ กัน
และกัน
6. ผูหญิงไมควรจะเปนฝายเริ่มตนกอน
ตามทีเ่ ลาแจงแถลงไขในขอทีผ่ านมา จะเห็นไดวา เซ็กซเปนการสือ่ สาร 2 ทางระหวางคน 2
คน ที่จะรวมมือกันบรรเลงบทเพลงแหงความพิศวาส ซึ่งตองผลัดกันนําผลัดกันตาม และตองชวยกันโล
ชวยกันพายนาวารักไปยังจุดหมายปลายทางแหงความสุขสมรวมกัน
7. ผูชายนึกถึงแตเรื่องเซ็กซตลอดเวลา
มีคํากลาวผิดๆ ทีพ่ ูดกันตอเนื่องมาวา ผูช ายนึกถึงแตเรื่องของการมีเพศสัมพันธที่เรียกกัน
สัน้ ๆ วาเซ็กซ อยูต ลอด ทัง้ ๆ ทีค่ วามเปนจริงคือ ผูชายไมไดคิดถึงเรือ่ งเซ็กซอยูตลอดเวลา เขาคิดถึงเรือ่ ง
อื่ นอยู เหมื อนกั น ไม ว าจะเป นเรื ่องงาน เรื่องครอบครัว เพียงแตผูชายพรอมจะมีเซ็กซเสมอ และไมได
หมายความวา เมื่อเขาพรอมที่จะมีเซ็กซแลว เขาจําเปนจะตองมีเสมอไป
8. ผูหญิงตองพรอมเสมอที่จะมีเซ็กซเมื่อสามีตองการ
ทีจ่ ริงในยุคนี้ ไมมีความจําเปนแบบนั้นเลย ในอดีตนะใช แตไมใชในยุคไอทีแบบนีท้ ี่ผูชาย
และผูหญิงเทาเทียมกัน และการจะมีเซ็กซกัน ก็เปนกิจกรรมรวมที่คนสองคนจะตองใจตรงกันกอน ไมใช
แคฝายใดฝายหนึ่งตองการ แลวอีกฝายจะตองยอม
9. เซ็กซ เปนเรื่องธรรมชาติไมตองเรียนรู
ผูเ ฒาผูแ กมักจะพยายามพูดเสมอๆ วา เพศศึกษาไมสําคัญ ทําไมรุน กอนๆ ไมเห็นตองเตรียม
ตัวเรียนรูเลย ก็สามารถที่จะมีเซ็กซกันจนมีลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมืองได การเตรียมตัวที่ดียอมมีชัยไป
กวาครึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธของคนสองคนก็เชนกัน สามารถเรียนรูวิธีการที่จะเพิม่ ความสุข
ใหแกกันและกันไดกอนที่จะเกิดเหตุการณนั้น
อิทธิพลของสื่อตอปญหาทางเพศ
ปจจุบันสือ่ มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของทุกคนเทียบทุกดานรวมถึงดานปญหาทางเพศดวย
เพราะสื่อมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงตองบริโภคขาวสารอยูต ลอดเวลา เชน
การชมรายการขาวทางทีวีทุกเชา การอานหนังสือพิมพ หรือเลนอินเตอรเน็ต ซึ่งบางคนอาจจะใชบริการ
รับขาวสารทาง SMS สือ่ จึงกลายเปนสิง่ ทีม่ ีอิทธิพลตอความคิดและความรูส ึกและการตัดสินใจทีส่ ําคัญ
ของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
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จากปจจัยดังกลาวอิทธิพลของสือ่ จึงยอมทีจ่ ะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดในทุกๆ ภาคสวนของ
สังคมไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือแมแตในสังคมชนบทก็ตาม ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนั้นยอมที่จะเกิดขึน้ ได
ทั้งทางทีด่ ีขึน้ และทางทีแ่ ยลงและสิ่งสําคัญสือ่ คือสิง่ ที่มีอิทธิพลโดยตรงตอทุกๆ คนในสังคมไมวาจะเด็ก
วั ย รุ น หรื อ กระทั ่ง ผู ใ หญ อิ ท ธิ พ ลของสื ่อ ที ่นั บ วั น จะรุ น แรงมากขึ ้น ไม ว า จากสภาพเศรษฐกิ จ การ
เปลีย่ นแปลงของสังคม เนือ่ งมาจากความพยายามในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในดาน
ตางๆ เพื่อใหทัดเทียมกับนานาประเทศ กอใหเกิดวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเขามาในประเทศไทย โดยผานสือ่
ทัง้ วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ต สื่อจึงกลายเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต และนําพา
ไปสูป ญหาและผลกระทบหลายๆ ดาน ของชีวิตแบบเดิมๆ ของสังคมไทยใหเปลีย่ นแปลงไปซึง่ ลวนมา
จากการรั บ สื ่อและอิ ท ธิ พ ลสื ่อยั ง ทํ า ให เกิดพฤติก รรมเลีย นแบบ เชน ขา วอาชญากรรม ขา วสงคราม
ภาพยนตรหรือละครที่เนื้อหารุนแรง ตอสูกันตลอดจนสื่อลามกอนาจาร ซึ่งสงผลใหเด็กและคนที่รับสื่อจิต
นาการตามและเกิดการเลียนแบบ โดยจะเห็นไดบอยครั้งจากการทีเ่ ด็กหรือคนทีก่ ออาชญากรรมหลายคดี
โดยบอกว า เลี ย นแบบมาจากหนั ง จากสือ่ ต า งๆ แม ก ระทัง่ การแตง กายตามแฟชัน่ ของวัย รุ น การก อ
อาชญากรรม การก อม็ อบ การใช ค วามรุน แรงในการแก ปญหา ความรุน แรงทางเพศทีเ่ กิด ขึน้ อยู ใ น
สังคมไทยขณะนี้สวนใหญเปนผลมาจากอิทธิพลของสื่อ
สือ่ มวลชนจึงมีความสําคัญอยางยิง่ ตอการเขาไปมีบทบาทและมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคม มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา บางสิง่ เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว แตบางสิ่งคอยๆ จาง
หายไปทีละเล็กละนอย จนหมดไปในทีส่ ุด เชน การทีป่ ระเทศกาวหนาทางเทคโนโลยีการสือ่ สารทําให
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมคนไทย ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแตจาก
การที เ่ ราไม ส ามารถปฏิ เ สธการรั บ ข า วสาร ความบัน เทิง จากสือ่ ได แตเ ราสามารถเลือ กรับ สื ่อที ่ดี มี
ประโยชนไมรุนแรง และไมผิดธรรมนองคลองธรรมได

47

เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการละเมิดทางเพศ

คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ถือเปนความผิดที่รุนแรงและ
เปนที่หวาดกลัวของผูหญิงจํานวนมาก รวมทั้งผูปกครองของเด็ก ไมวาจะเปนเด็กหญิงหรือเด็กชาย ยิ่ง
ปจจุบันจากขอมูลสถิติตางๆ ทําใหเราเห็นกันแลววา การลวงละเมิดทางเพศนัน้ สามารถเกิดขึน้ ไดกับคน
ทุกเพศ ทุกวัย เราลองมาดูกฎหมายที่บัญญัติไวเพื่อคุมครองผูหญิงและผูเสียหายจากการลวงละเมิดทาง
เพศกัน
มีบัญญัติอยูในลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ดังนี้
มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึง่ มิใชภริยาตน โดยขูเ ข็ญประการใดๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดคิดวาตนเปนบุคคล
อื่น ต องระวางโทษจํา คุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสีห่ มื่นบาท ถา การกระทํา
ความผิดตามวรรคแรกได กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิด
ดวยกัน อันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสิบหาปถึงยีส่ ิบป และปรับตัง้ แตสาม
หมื่นถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป ซึ่งมิใชภริยาตน โดยเด็กหญิงนัน้ จะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสีป่ ถึงยีส่ ิบป และปรับตัง้ แตแปดพันบาทถึงสีห่ มืน่ บาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมถึงสิบสามป ตองระวางโทษ
จําคุกตัง้ แตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึง่ หมืน่ สีพ่ ันบาทถึงสี่หมืน่ บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาการ
กระทําความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปน
การโทรมหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนและวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต ความผิดตามทีบ่ ัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทําที่ชายกระทํากับ
หญิงอายุต่ํากวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชาย
และหญิงนัน้ สมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางทีผ่ ูก ระทําผิดกําลัง
รับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําผิดนั้นไป
มาตรา 277 ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 วรรคแรก หรือ
วรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยีส่ ิบป และปรับตั้งแตสาม
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ตรี ถาการกระทําความผิดมาตรา 276 วรรคสองหรือมาตรา 277 วรรคสาม เปนเหตุให
ผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
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โดยสรุป การจะมีความผิดฐานกระทําชําเราได ตองมีองคประกอบความผิดดังนี้
1. กระทําชําเราหญิงอื่นที่มิใชภรรยาตน
2. เปนการขมขืน บังคับใจ โดยมีการขูเข็ญ หรือใชกําลังประทุษราย หรือปลอมตัวเปนคนอื่นที่
หญิงชอบและหญิงไมสามารถขัดขืนได
3. โดยเจตนา
ขอสังเกต
กระทําชําเรา = ทําใหของลับของชายลวงล้าํ เขาไปในของลับของหญิง ไมวาจะลวงล้าํ เขาไป
เล็กนอยเพียงใดก็ตาม และไมวาจะสําเร็จความใครหรือไมก็ตาม
การขมขืน = ขมขืนใจโดยที่หญิงไมสมัครใจ
การขมขืนภรรยาของตนเองโดยที่จดทะเบียนสมรสแลวไมเปนความผิด
การรวมเพศโดยที่ผูหญิงยินยอมไมเปนความผิด แตถาหญิงนั้นอายุไมเกิน 13 ป แมยินยอมก็มี
ความผิด
การขมขืนกระทําชําเราผูที่อยูภายในปกครองของตนเอง เชน บุตร หลาน ลูกศิษยที่อยูในความ
ดูแล ตองรับโทษหนักขึ้น
มาตรา 278 ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาป โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูใ นภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือ โดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปน
บุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับถาการกระทําความผิดตาม
วรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยเด็กนั้นอยูใ นภาวะที่
ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหา
ป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 280 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุก ตัง้ แตหาปถึงยีส่ ิบป และปรับตัง้ แตหนึง่
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
การจะมีความผิดฐานทําอนาจารได ตองมีองคประกอบ คือ
1 ทําอนาจารแกบุคคลอายุเกินกวา 13 ป
2 มีการขมขู ประทุษราย จนไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหเขาใจวาเราเปนคนอื่น
3 โดยเจตนา
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ขอสังเกต
อนาจาร = การทําหยาบชาลามกใหเปนที่อับอายโดยที่หญิงไมสมัครใจ หรือโดยการปลอมตัวเปน
สามีหรือคนรัก การทําอนาจารกับเด็กอายุไมเกิน 13 ป แมเด็กยินยอมก็เปนความผิด ถาทําอนาจารกับ
บุคคลใดแลวบุคคลนั้นไดรับอันตรายหรือถึงตายตองไดรับโทษหนักขึ้น
การทํ า อนาจารไม จํ า เป น ต อ งทํ า กั บ หญิ ง เสมอไป การทํ า อนาจารกั บ ชายก็ ถื อ เป น ความผิ ด
เชนเดียวกันไมวาผูกระทําจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม ความผิดทั้งการขมขืนกระทําชําเราและการกระทํา
อนาจารนี้ ผูกระทําจะไดรับโทษหนักขึ้นกวาที่กําหนดไวอีก 1 ใน 3 หากเปนการกระทําผิดแก
1. ผูสืบสันดาน ไดแก บุตร หลาน เหลน ลื่อ (ลูกของหลาน) ที่ชอบดวยกฎหมาย
2. ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ซึ่งไมใชเฉพาะครูที่มีหนาที่สอนอยางเดียว ตองมีหนาที่ดูแลดวย
3. ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ
4. ผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ หรือในความอนุบาลตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีก ไดแก
มาตรา 282 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ ืน่ เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพือ่ การอนาจารซึง่
ชายหรือหญิง แมผูน ั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป แตยัง
ไมเกินสิบแปดป ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพันบาทถึงสาม
หมื่นบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสีห่ มืน่ บาท ผูใดเพือ่ สนองความใคร
ของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุน
ในการกระทําความผิดดังกลาวตองระวางโทษตามทีบ่ ัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม
แลวแตกรณี
มาตรา 283 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระ จัดหาลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร ซึ่ง
ชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช
วิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุก ตัง้ แตหาปถึงยีส่ ิบป และปรับตัง้ แตหนึง่ หมื่นบาทถึง
สี่หมื่นบาท ถาการกระทําตามความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกิน
สิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตัง้ แตหนึง่ หมืน่ สีพ่ ันบาทถึงสีห่ มื่น
บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาการกระทําผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป
ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสิบปถึงยีส่ ิบป และปรับตัง้ แตสองหมืน่ บาทถึงสีห่ มื่นบาท หรือจําคุก
ตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไป
ตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสามแลวแตกรณี
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มาตรา 283 ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพือ่ การอนาจาร แมผูน ั้น
จะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการ
กระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรค
แรกหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี ความผิดตาม
วรรคแรก และวรรคสาม เฉพาะกรณีที่กระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 284 ผูใดพาผูอื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใช
อํานาจครอบงํา ผิดคลองธรรมหรือใชวิธีขอขืนใจดวยประการอืน่ ใด ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหนึ่งปถึง
สิบป และปรับตัง้ แตสองพันบาทถึงหนึง่ หมืน่ บาท ผูใ ดซอนเรนบุคคลซึง่ เปนผูถูกพาไปตามวรรคแรก
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไปนั้น ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 317 ผูใดปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตห าพันบาทถึงสามหมื่น
บาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผู
พรากนัน้ ถาความผิดตามมาตรานีไ้ ดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพือ่ การอนาจาร ผูก ระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 318 ผู ใ ดพรากผู เ ยาว อ ายุ ก ว า สิ บ ห า ป แ ต ยั ง ไม เ กิ น สิ บ แปดป ไ ปเสี ย จากบิ ด ามารดา
ผูป กครอง หรื อผู ดูแล โดยผู เยาว นั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจํา คุก ตั้งแตส องปถึง สิบป และ
ปรับตั้งแตสีพ่ ันบาทถึงสองหมืน่ บาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรค
แรกตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้นถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการ
อนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 319 ผู ใ ดพรากผู เ ยาว อ ายุ ก ว า สิ บ ห า ป แ ต ยั ง ไม เ กิ น สิ บ แปดป ไ ปเสี ย จากบิ ด ามารดา
ผูปกครองหรือผูดูแลเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผูเ ยาวนัน้ เต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุก
ตัง้ แตสองปถึงสิบปและปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท ผูใดกระทําทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัว
ผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น
ผูใดจะมีความผิดฐานพรากผูเยาวความผิดนัน้ จะตองประกอบดวย
1. มีการพรากบุคคลไปจากการดูแลของบิดามารดา ผูดูแล หรือผูปกครอง
2. บุคคลที่ถูกพรากจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
3. ปราศจากเหตุผลอันสมควร
4. โดยเจตนา
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ขอสังเกต
การพรากผูเ ยาว = การเอาตัวเด็กทีอ่ ายุยังไมครบบรรลุนิติภาวะไปจากความดูแลของบิดามารดา
ผูปกครอง หรือผูดูแลไมวาเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
การพรากผูเ ยาวอายุไมเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป โดยผูเยาวไมเต็มใจเปนความผิด ผูทีร่ ับซือ้ หรือ
ขายตัวเด็กที่พรากฯ ตองรับโทษเชนเดียวกับผูพราก ผูท ีพ่ รากฯ หรือรับซือ้ เด็กทีถ่ ูกพรากฯ ไปเปนโสเภณี
เปนเมียนอยของคนอื่น หรือเพื่อขมขืนตองรับโทษหนักขึ้น
การพรากผูเยาวอายุเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป แมผูเ ยาวจะเต็มใจไปดวย ถานําไปเพือ่ การอนาจาร
หรือคากําไรเปนความผิด เชน พาไปขมขืน พาไปเปนโสเภณี
คําแนะนําในการไปติดตอสถานีตํารวจ
การแจงความตางๆ
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เมื่อทานไปติดตอ
ที่โรงพัก ทานควรเตรียมเอกสารที่จําเปนติดตัวไปดวยคือ แจงถูกขมขืนกระทําชําเรา หลักฐานตางๆ ที่ควร
นําไปแสดงตอเจาหนาทีต่ ํารวจ คือ เสื้อผาของผูถูกขมขืน ซึ่งมีคราบอสุจิ หรือรอยเปอนอยางอื่นอันเกิด
จากการขมขืน และสิ่งของตางๆ ของผูตองหาที่ตกอยูในที่เกิดเหตุ ทะเบียนบานของผูเสียหาย รูปถาย หรือ
ทีอ่ ยูข องผูต  องหาตลอดจนหลัก ฐานอื่นๆ (ถ า มี) แจง พรากผูเ ยาว หลัก ฐานตา งๆ ควรนํา ไปแสดงต อ
เจาหนาที่ตํารวจคือ สูจิบัตรของผูเยาว ทะเบียนบานของผูเยาว รูปถายผูเยาวใบสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูเยาว
(ถามี)
หมายเหตุ ในการไปแจงความหรือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนนั้น นอกจากนําหลักฐานไป
แสดงแลว ถาทานสามารถพาพยานบุคคลที่รูเ ห็นหรือเกี่ยวของกับเหตุการณไปพบเจาพนักงานสอบสวน
ดวยจะเปนประโยชนแกทาน และพนักงานสอบสวนเปนอยางมาก เพราะจะสามารถดําเนินเรือ่ งของทาน
ใหแลวเสร็จไดเร็วขึ้น
กิจกรรม
อธิบายคําถามตอไปนี้ในชั้นเรียน
1. พัฒนาการทางเพศมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง
2. อารมณทางเพศอาจแบงตามความรุนแรงไดเปน 3 ระดับมีอะไรบาง
3. มีวิธีจัดการอารมณทางเพศอยางไรบาง
4. การจะมีความผิดฐานทําอนาจารได ตองมีองคประกอบอะไรบาง
5. ตามขอกฎหมายการพรากผูเยาวหมายถึงอะไร

52

บทที่ 3
อาหารและโภชนาการ
สาระสําคัญ
มีความรูค วามเขาใจถึงปญหา สาเหตุ และการปองกันโรคขาดสารอาหาร ตลอดจนสามารถบอก
หลักการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลดานอาหารไดอยางเหมาะสม และสามารถจัดโปรแกรมอาหารที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจปญหา สาเหตุและบอกวิธีการปองกันโรคขาดสารอาหารได
2. อธิบายหลักการสุขาภิบาลอาหาร และนําไปปฏิบัติเปนกิจนิสัย
3. สามารถจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสําหรับบุคคลกลุมตางๆ เชน ผูส ูงอายุ ผูปวยไดอยาง
เหมาะสม
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร
เรื่องที่ 2 การสุขาภิบาลอาหาร
เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว
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เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร

ประเทศไทยแมจะไดชื่อวา เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณ มีอาหารมากมายหลากหลายชนิด นอกจาก
จะสามารถผลิตอาหารพอเลี้ยงประชากรในประเทศไทยแลว ยังมากพอที่จะสงไปจําหนายตางประเทศไดป
ละมากๆ อีกดวย แตกระนั้นก็ตาม ยังมีรายงานวา ประชากรบางสวนของประเทศเปนโรคขาดสารอาหารอีก
จํานวนไมนอย โดยเฉพาะทารกและเด็กกอนวัยเรียน เด็กเหลานี้อยูในสภาพรางกายไมเจริญเติบโตเต็มที่
มีความตานทานตอโรคติดเชื้อต่ํา นอกจากนี้นิสัยโดยสวนตัวของคนไทยเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโรคขาด
สารอาหาร ทั้งนี้เพราะคนไทยเลือกกินอาหารตามรสปาก รีบรอนกินเพื่อใหอิ่มทอง หรือกินตามที่หามาได
โดยไมคํานึงถึงวามีสารอาหารที่ใหคุณคาโภชนาการตอรางกายครบถวนหรือไม พฤติกรรมเหลานี้อาจทํา
ใหเกิดโรคขาดสารอาการไดโดยไมรูสึกตัว การเรียนรูเกี่ยวกับสาเหตุและการปองกันโรคขาดสารอาหารจะ
ชวยใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณตอไป
ทั้งนี้ เมื่อกินอาหารเขาสูร างกายแลวและอาหารจะถูกยอยสลายโดยอวัยวะตางๆ ภายในรางกาย
ใหเปนสารอาหารเพื่อนําไปทําหนาที่ตางๆ ดังนี้
1. ใหพลังงานและความรอนเพื่อใชในการทํางานของอวัยวะตางๆ ภายใน เชน การหายใจ การยืด
หดของกลามเนื้อ การยอยอาหารเปนตน
2. สรางความเจริญเติบโตสําหรับเด็ก และชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอหรือชํารุดทรุดโทรมในผูใหญ
3. ชวยปองกันและสรางภูมิตานทานโรค ทําใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
4. ชวยควบคุมปฏิกิริยาตางๆ ภายในรางกาย
ดังนั้น ถารางกายของคนเราไดรับสารอาหารไมครบถวนหรือปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย จะทําใหเกิดความผิดปกติและเกิดโรคขาดสารอาหารได
โรคขาดสารอาหารที่สําคัญและพบบอยในประเทศไทยมีดังนี้
1. โรคขาดโปรตีนและแคลอรี
โรคขาดโปรตี นและแคลอรี เป นโรคที ่เกิ ดจากร า งกายได รับ สารอาหารประเภทโปรตี น
คารโบไฮเดรต และไขมันที่มีคุณภาพดีไมเพียงพอ เปนโรคที่พบบอยในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ป โดยเฉพาะ
ทารกและเด็กกอนวัยเรียน อันเนือ่ งจากการเลีย้ งดูไมเอาใจใส เรงการกินอาหารหรือไมมีความรูทาง
โภชนาการดีพอ ลักษณะอาการของโรคมี 2 รูปแบบ คือ ควาซิออรกอร (Kwashiorkor) และมาราสมัส
(Marasmus)
1.1 ควาซิออรกอร (Kwashiorkor) เปนลักษณะอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารประเภท
โปรตีนอยางมาก มักเกิดกับทารกที่เลี้ยงดวยนมขนหวาน นมผงผสม และใหอาหารเสริมประเภทขาวหรือ
แปงเปนสวนใหญ ทําใหรางกายขาดโปรตีน สําหรับการเจริญเติบโตและระบบตางๆ บกพรอง ทารกจะมี
อาการซีดบวมที่หนา ขา และลําตัว เสนผลบางเปราะ และรวงหลุดงาย ผิวหนังแหงหยาบ มีอาการซึมเศรา
มีความตานทานโรคต่ํา ติดเชื้องาย และสติปญญาเสื่อม
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1.2 มาราสมั ส เป น ลั ก ษณะอาการที เ่ กิ ด จากการขาดสารอาหารประเภท โปรตี น
คารโบไฮเดรต และไขมันผูที่เปนโรคนี้จะมีอาการคลายกับเปนควาซิออรกอรแตไมมีอาการบวมที่ทอง
หนา และขา นาอกจากนี้รางกายจะผอมแหง ศีรษะโต พุงโร ผิวหนังเหี่ยวยนเหมือนคนแก ลอกออกเปน
ชั้นได และทองเสียบอย
อยางไรก็ตาม อาจมีผูปวยที่มีลักษณะทั้งควาซิออรกอร และมาราสมัสในคนเดียวกันได

การปองกันและรักษาโรคขาดโปรตีนและแคลอรี
จากการสํารวจพบวา ทารกและเด็กกอนวัยเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรคขาดโปรตีน
และแคลอรีมากที่สุด นอกจากนี้จากรายงานสถานภาพโภชนาการในประเทศไทยของกองโภชนาการ กรม
อนามัย ยังพบอีกวาในหญิงมีครรภและหญิงใหนมบุตรโดยเฉพาะในชนบทมีภาวะโภชนาการไมดีตัง้ แต
กอนตั้งครรภ มีอาการตั้งครรภตั้งแตอายุยังนอย และขณะตัง้ ครรภงดกินอาหารประเภทโปรตีน เพราะเชื่อ
วาเปนของแสลง ทําใหไดรับพลังงานเพียงรอยละ 80 และโปรตีนรอยละ 62 – 69 ของปริมาณที่ควรไดรับ
การขาดสารอาหารประเภทโปรตีนเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกลุมตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยรุน ดวยเหตุนีเ้ พือ่ แกปญหาดังกลาวจึงไดมีการสงเสริมใหเลี้ยงทารกดวย
นมมารดามากขึน้ และสง เสริมใหเด็กดื่มนมวัว น้ํานมถัว่ เหลืองเพิ่ม ขึ้น เพราะน้ํา นมเปนสารอาหารที่
สมบูรณที่สุด เนื่องจากประกอบดวยสารอาหารตางๆ ครบทั้ง 5 ประเภท
นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีหนวยงานหลายแหงไดศึกษาคนควาหาวิธีการผลิตอาหารที่ใหคุณคา
โปรตี น แตมีราคาไมแพงนัก ใหค นที่มีรายไดนอยไดกินกันมากขึ้น สถาบันคนควา พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคนควาทดลองผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพือ่ ทดแทนโปรตีนจาก
สัตว เชน ใชผลิตภัณฑจากถัว่ เหลืองทีเ่ รียกวาโปรตีนเกษตร ที่ผลิตในรูปของเนื้อเทียม และโปรตีนจาก
สาหรายสีเขียว เปนตน
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2. โรคขาดวิตามิน
นอกจากรา งกายจะตองการสารอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมันแลว ยัง
ตองการสารอาหารประเภทวิตามินและแรธาตุอีกดวย เพื่อชวยทําใหรางกายสมบูรณขึน้ คือ ชวยควบคุม
ใหอวัยวะตางๆ ทําหนาที่ไดตามปกติถึงแมรางกายจะตองการสารอาหารประเภทนี้ในปริมาณนอยมาก แต
ถาขาดไปจะทําใหการทํา งานของรางกายไมสมบูรณและเกิดโรคตา งๆ ได โรคขาดวิตามินที่พบใน
ประเทศไทยสวนมากเปนโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง และวิตามินซี ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
โรคขาดวิตามินเอ เกิดจากการรับประทานอาหารทีม่ ีไขมันต่ําและมีวิตามินเอนอย คน
ที ่ข าดวิ ตามิ นเอ ถ า เป นเด็ ก การเจริ ญเติบ โตหยุดชะงัก สุข ภาพอ อนแอ ผิวหนัง หยาบแหง มีตุม สากๆ
เหมือนหนังคางคกเนื่องจากการอักเสบบริเวณกน แขน ขา ขอศอก เขา และหนาอก นอกจากนี้จะมีอาการ
อักเสบในชองจมูก หู ปาก ตอมน้ําลาย เยื่อบุตาและกระจก ตาขาวและตาดําจะแหง ตาขาวจะเปนแผลเปน
ที่เรียกวา เกล็ดกระดี่ ตาดําขุนหนาและออนเหลวถาเปนรุนแรงจะมีผลทําใหตาบอดได ถาไมถึงกับตาบอด
อาจจะมองไมเห็นในที่สลัวหรือปรับตาในความมืดไมได เรียกวา ตาฟางหรือตาบอดกลางคืน

การปองกันและรักษาโรคขาดวิตามินเอ ทําไดโดยการกินอาหารทีม่ ีไขมันพอควรและอาหาร
จําพวกผลไมผักใบเขียว ผักใบเหลือง เชน มะละกอ มะมวงสุก ผักบุง คะนา ตําลึง มันเทศ ไข นม สําหรับ
ทารกควรไดกินอาหารเสริมที่ผสมกับตับหรือไขแดงบด
โรคขาดวิตามินบีหนึง่ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีวิตามินบีต่าํ และกินอาหารที่
ไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินบีหนึ่ง คนที่ขาดวิตามินบีหนึ่งเปนโรคเหน็บชาซึง่ จะมีอาหารชาทั้งมือและ
เทา กลามเนือ้ แขนและขาไมมีกําลัง ผูป วยบางรายอาจมีอาการบวมรวมดวย ถาเปนมากจะมีอาการใจสั่น
หัวใจโตและเตนเร็ว หอบ เหนื่อย และอาจตายไดถาไมไดรับการรักษาทันทวงที
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การปองกันและรักษาโรคขาดวิตามินบีหนึ่ง ทําไดโดยการกินอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งให
เพียงพอและเปนประจํา เชน ขาวซอมมือ ตับ ถั่วเมล็ดแหง และเนื้อสัตว และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําลาย
วิตามินบีหนึ่ง เชน ปลาราดิบ หอยดิบ หมาก เมี่ยง ใบชา เปนตน
โรคขาดวิตามินบีสอง เกิดจากการกินอาหารที่มีวิตามินบีสองไมเพียงพอ คนที่ขาด
วิตามินบีสอง มักจะเปนแผลหรือรอยแตกที่มุมปากทั้งสองขางหรือซอกจมูกมีเกล็ดใสเล็กๆ ลิ้นมีสีแดง
กวาปกติและเจ็บ หรือมีแผลที่ผนังภายในปาก รูส ึกคันและปวดแสบปวดรอนที่ตา อาการเหลานีเ้ รียกวา
โรคปากนกกระจอก คนที่เปนโรคนี้จะมีอาการ ออนเพลีย เบื่ออาหาร และอารมณหงุดหงิด

การป องกั นและรั กษาโรคขาดวิ ตามิ นบี สอง ทํ าได โดยการกิ นอาหารที ่มี วิ ตามิ นบี สองให
เพียงพอและเปนประจํา เชน นมสด นมปรุงแตง นมถั่วเหลือง น้ําเตาหู ถั่วเมล็ดแหง ขาวซอมมือ ผัก ผลไม
เปนตน
โรคขาดวิตามินซี เกิดจากการกินอาหารทีม่ ีวิตามินซีไมเพียงพอ คนที่ขาดวิตามินซี
มักจะเจ็บปวยบอย เนือ่ งจากมีความตานทานโรคต่าํ เหงือกบวมแดง เลือดออกงาย ถาเปนมากฟนจะโยก
รวน และมีเลือดออกตามไรฟนงาย อาหารเหลานี้เรียกวาเปน โรคลักปดลักเปด

การปองกันและรักษาโรคขาดวิตามินซี ทําไดโดยการกินอาหารทีม่ ีวิตามินซีใหเพียงพอและ
เปนประจํา เชน สม มะนาว มะขามปอม มะเขือเทศ ฝรั่ง ผักชี เปนตน
จากทีก่ ลาวมาจะเห็นไดวา โรคขาดวิตามิน สวนมากมักจะเกีย่ วกับการขาดวิตามินประเภท
ละลายไดในน้ํา เชน วิตามินบี สําหรับวิตามินที่ละลายในไขมัน เชน วิตามินอี และวิตามินเค มักจะไมคอย
เปนปญหาโภชนาการ ทั้งนี้เพราะวิตามินเหลานีบ้ างชนิดรายการของเราสามารถสังเคราะหขึน้ มาเองได
เช น วิ ต ามิ น ดี ผู ที ่อ อกกํ า ลั ง กายกลางแจ ง และได รั บ แสงอาทิ ต ย เ พี ย งพอ รั ง สี อั ล ตราไวโอเลตจาก
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แสงอาทิตยสามารถเปลี่ยนสารที่เปนไขมันชนิดหนึง่ ใตผิวหนังใหเปนวิตามินดีได สวนวิตามินเค รางกาย
สามารถสังเคราะหไดจากแบคทีเรียในลําไสใหญ ยกเวนวิตามินเอ (A) ที่มีมากในผัก ผลไมสีเหลือง แดง
เขียว ที่มักสูญเสียงาย เมื่อถูกความรอน
3. โรคขาดแรธาตุ
แรธาตุนอกจากจะเปนสารอาหารที่ชวยในการควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
ใหทําหนาที่ปกติแลว ยังเปนสวนประกอบที่สําคัญของรางกายอีกดวย เชน เปนสวนประกอบของกระดูก
และฟน เลือด กลามเนื้อ เปนตน ดังที่กลาวแลว ดังนั้น ถารางกายขาดแรธาตุอาจจะทําใหการทําหนาที่ของ
อวัยวะผิดปกติ และทําใหเกิดโรคตางๆ ไดดังนี้
โรคขาดธาตุ แ คลเซี ย มและฟอสฟอรั ส เกิ ด จากการกิ น อาหารที ม่ ี แ คลเซี ย มและ
ฟอสฟอรัสไมเพียงพอ คนที่ขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัสจะเปนโรคกระดูกออน มักเปนกับเด็ก หญิงมี
ครรภและหญิงใหนมบุตร ทําใหขอตอกระดูกบวม ขาโคงโกง กลามเนื้อหยอน กระดูกซี่โครงดานหนา
รอยตอนูน ทําใหหนาอกเปนสันที่เรียกวาอกไก ในวัยเด็กจะทําใหการเจริญเติบโตชา โรคกระดูดออน
นอกจากจะเกิดจากการขาดแรธาตุทั้งสองแลว ยังเกิดจากการไดรับแสงแดดไมเพียงพออีกดวย

การป องกั นและรั ก ษาโรคขาดธาตุ แคลเซี ยมและฟอสฟอรั ส ทํ าได โดยการกิ นอาหารที่ มี
แคลเซียมและฟอสฟอรัสใหมากและเปนประจํา เชน นมสด ปลาทีก่ ินไดทัง้ กระดูก ผักสีเขียว น้าํ มันตับปลา
เปนตน
โรคขาดธาตุเหล็ก เกิดจากการกินอาหารทีม่ ีธาตุเหล็กไมเพียงพอหรือเกิดจากความ
ผิดปกติในระบบการยอยและการดูดซึม คนทีข่ าดธาตุเหล็กจะเปนโรคโลหิตจาง เนือ่ งจากรางกายสราง
เฮโมโกลบินไดนอยกวาปกติ ทําใหรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร มีความตานทานโรคต่าํ เปลือกตาขาวซีด
ลิ้นอักเสบ เล็บบางเปราะ และสมรรถภาพในการทํางานเสื่อม
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การปองกันและรักษาโรคขาดธาตุเหล็ก ทําไดโดยการกินอาหารทีม่ ีธาตุเหล็กและโปรตีนสูง
เปนประจํา เชน ตับ เครื่องในสัตว เนื้อสัตว ผักสีเขียว เปนตน
โรคขาดธาตุไอโอดีน เกิดจากการกินอาหารที่มีไอโอดีนต่าํ หรืออาหารทีม่ ีสารขัดขวาง
การใชไอโอดีนในรางกาย คนที่ขาดธาตุไอโอดีนจะเปนโรคคอหอยพอก และตอมไทรอยดบวมโต ถาเปน
ตั้งแตเด็กจะมีผลตอการพัฒนาทางรางกายและจิตใจ รางกายเจริญเติบโตชา เตี้ย แคระแกร็น สติปญญา
เสื่อม อาจเปนใบหรือหูหนวกดวย คนไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนโรคนี้กันมาก
บางทีเรียกโรคนี้วา โรคเออ

การปองกันและรักษาโรคขาดธาตุไอโอดีน ทําไดโดยการกินอาหารทะเลใหมาก เชน กุง หอย
ปู ปลา เปนตน ถาไมสามารถหาอาหารทะเลไดควรบริโภคเกลืออนามัย ซึ่งเปนเกลือสมุทรผสมไอโอดีนที่
ใชในการประกอบอาหารแทนได นอกจากนีค้ วรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารขัดขวางการใชไอโอดีน เชน พืช
ตระกูลกะหล่ําปลี ซึ่งกอนกินควรตมเสียกอน ไมควรกินดิบๆ
สรุป การขาดสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายๆ ประเภท นอกจากจะมีผลทําให
รางกายไมสมบูรณแข็งแรงและเปนโรคตางๆ ไดแลว ยังทําใหเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต อีกทั้งยังมี
ผลกระทบตอสุขภาพของประชากรโดยตรง ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาประเทศในที่สุด ดังนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่ทุกคนควรเลือกกินอาหารอยางครบถวนตามหลักโภชนาการ ซึ่งไมจําเปนตองเปนอาหารที่มีราคา
แพงเสมอไป แตควรกินอาหารใหไดสารอาหารครบถวนในปริมาณทีพ่ อเพียงกับรางกายตองการในแตละ
วัน นั่นคือ หากกินใหดีแลวจะสงผลถึงสุขภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย ซึ่งก็คือ อยูดีดวย
อยางไรก็ตาม โรคที่เกี่ยวกับสารอาหารไมใชมีเฉพาะโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารเทานั้น
การทีร่ างกายไดรับสารอาหารบางประเภทมากเกินไปทําใหเกิดโรคไดเชนเดียวกัน โรคที่เกิดจากการ
ไดรับสารอาหารมากเกินความตองการของรางกายมีหลายโรคที่พบเห็นบอยในปจจุบัน คือโรคอวน
โรคอวน เปนโรคที่เกิดจากการกินอาหารมากเกินความตองการของรางกาย ทําใหมีการสะสมของ
ไขมันภายในรางกายเกินความจําเปน คนที่เปนโรคอวนอาจมีอาการอื่นๆ ตามมา เชน วิตกกังวล ความ
ตานทานโรคต่ํา เปนสาเหตุใหเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน

59

ปจจุบันสภาวะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเมืองใหญทุกคนตองทํางานแขงกับเวลา
ประกอบกับการที่คานิยมการบริโภคอาหารแบบตะวันตก เชน พิซซา แซนดวิส มันฝรัง่ ทอด ไกทอด เปนตน
จึงทําใหไดรับไขมันจากสัตวทีเ่ ปนกรดไขมันอิม่ ตัวและคลอเรสเตอรอลสูง จึงควรเลือกกินอาหารที่มี
ไขมันใหพอเหมาะเพื่อปองกันโรคอวน โรคไขมันและคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ซึง่ จะมีผลใหเปนโรค
อืน่ ๆ ตอไป นอกจากนี้การออกกําลังกายสม่าํ เสมอเปนอีกวิธีหนึ่งทีช่ วยปองกันและรักษาโรคอวนได ถา
อวนมากๆ ควรปรึกษาแพทย อยาใชยา สบู ครีม หรือเครื่องมือลดไขมันตลอดจนการกินยาลดความอวน
ตามคําโฆษณา เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได

เรื่องที่ 2 การสุขาภิบาลอาหาร

การสุ ข าภิ บาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การดํา เนินการดวยวิธีก ารตา งๆ ที่จัดการ
เกี่ยวกับอาหารทั้งในเรื่องของการปรับปรุง การบํารุงรักษา และการแกไขเพื่ออาหารที่บริโภคเขาไปแลวมี
ผลดีตอสุขภาพอนามัยโดยใหอาหารมีความสะอาด ปลอดภัยและมีความนาบริโภค
อาหาร หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ
2. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี
และเครื่องปรุงแตงกลิ่น - รส
2.1. ความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร
อาหารเปนปจจัยสําคัญของมนุษย ทุกคนตองบริโภคอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต
อยูไ ด แตการบริโภคอาหารนั้นถาคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการ ความอรอย ความนาบริโภคและการกิน
ใหอิ่มถือไดวาเปนการไมเพียงพอ และสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาในการบริโภคอาหารนอกเหนือจากที่กลาว
แลว คือความสะอาดของอาหารและความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบ ริโภค ทัง้ นี้เพราะวาอาหารที่เราใช
บริ โ ภคนั ้น แม ว า จะมี ร สอร อ ย แต ถ า เป น อาหารสกปรกย อ มจะมี อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของผู บ ริ โ ภค
กอใหเกิดอาการปวดทอง อุจจาระรวง อาเจียน เวียนศีรษะ หนามืด ตาลาย เปนโรคพยาธิทําใหผอม ซูบซีด
หรือแมแตเกิดการเจ็บปวยในลักษณะเปนโรคเรือ้ รัง โรคที่เกิดนีเ้ รียกวา “โรคที่เกิดจากอาหารเปนสือ่ นํา”
ลักษณะความรุนแรงของการเปนโรคนี้ ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของเชือ้ โรค หนอนพยาธิ หรือสารพิษ
บริโภคเขาไป ควรแกปญหาดวยการใหคนเราบริโภคอาหารทีส่ ะอาดปราศจากเชือ้ โรค หนอนพยาธิ และ
สารพิษ นั่นคือจะตองมีการจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด เรียกวา การสุขาภิบาล
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2.2. ปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหอาหารสกปรกและการเสื่อมคุณภาพของอาหาร
ปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหอาหารสกปรก
อาหารสกปรกไดเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปะปนลงสูอาหาร สิ่งสกปรกที่สํา คัญและมีพิษภัยตอ
ผูบ ริโภค คือ เชือ้ โรค หนอนพยาธิ และสารพิษ สิง่ เหลานีส้ ามารถลงสูอ าหารไดโดยมีสื่อนําทําใหปะปน
ลงไปในอาหาร ในกระบวนการผลิต การขนสง การเตรียม การปรุง การเก็บ การจําหนาย การเสิรฟอาหาร
เปนตน ซึ่งลักษณะการทําใหอาหารสกปรกเกิดขึ้นได ดังนี้
1. สิ่งสกปรก เชน เชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารพิษ
2. สื่อนํา เชน แมลง สัตว บุคคล (ผูสัมผัสอาหาร) ภาชนะและอุปกรณสัมผัสอาหาร สิง่ แวดลอม
น้ํา ดิน ปุย อากาศ ฝุนละออง ฯลฯ
3. กระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับอาหาร เชน การผลิต การขนสง การเตรียม การปรุง การเก็บ การ
จําหนาย การเสิรฟ ฯลฯ
4. ผูบริโภค
2.3. ปญหาพื้นฐานการสุขาภิบาลอาหาร
อาหารและน้ําดืม่ เปนสิง่ จําเปนสําหรับชีวิตมนุษยและเปนทีท่ ราบกันดีแลววาปจจุบันโรคติดเชือ้
ของระบบทางเดินอาหารเปนสาเหตุของการปวยและตายทีส่ ําคัญของประชาชนในประเทศไทย เชน
อหิ ว าตกโรค บิ ด ไทฟอยด แ ละโรคท อ งรว งชนิ ด ต า งๆ ซึ ่ง นั บ ว า เป นโรคที ่สํ า คั ญ บัน่ ทอนชี วิ ต และ
เศรษฐกิ จ ของประชาชน วิ ธี ที ่ดี ที ่สุ ด ที ่จ ะแก ป ญ หานี ้ก็ คื อ การป อ งกั น โรค โดยทํ า การควบคุ ม การ
สุขาภิบาลอาหารและสิง่ แวดลอม เพือ่ ปองกันการแพรโรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ดังนัน้ จึงควรควบคุม
ปรับปรุงวิธีการลางจานชามภาชนะใสอาหาร ตลอดถึงน้ําดื่มน้าํ ใช การกําจัดอุจจาระ สิง่ โสโครกและสิ่ง
ปฏิกูลอื่นๆ ใหถูกตองสุขลักษณะในปจจุบัน อัตราการเพิม่ ของประชากรไทยคอนขางจะสูงและรวดเร็ว
โดยเฉพาะในเขตชุมชนใหญๆ เชน เขตสุขาภิบาล เขตเทศบาล กําลังวิวัฒนาการกาวหนาขึน้ เปนลําดับ
ประชาชนสวนใหญตองออกไปประกอบอาชีพและรับประทานอาหารนอกบาน ซึง่ ถารานจําหนายอาหาร
เหลา นัน้ ไมป รับ ปรุง ควบคุ ม หรื อเอาใจใสอยางเขม งวดในเรือ่ งความสะอาดแลว อาจกอใหเกิดการ
เจ็บปวยและการตายของประชากร ทีม่ ีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารเพิม่ มากขึ้นตาม
ไปดวย
2.4. โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อผลประโยชนและความปลอดภัยในการเลือกใชผลิตภัณฑตางๆ ในปจจุบัน ผูบริโภคทั้งหลาย
ไดแกประชาชนควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑทีส่ ําคัญๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของ “อาหาร” เพื่อเปนแนวทางในการเลือกปฏิบัติดังนี้
1. อาหารไมบริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 ไดใหความหมายของอาหาร
ที่ไมบริสุทธิ์ ไวดังนี้
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1) อาหารที่มีสิ่งที่นารังเกียจหรือสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย
2) อาหารทีม่ ีวัตถุเจือปนเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นเสือ่ มถอย เวนแตการเจือปนนั้น
จําเปนตอกรรมวิธีการผลิต และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเจาหนาที่แลว
3) อาหารที่ไดผสมหรือปรุง แตงดวยวิธีใดๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความชํารุด
บกพรองหรือคุณภาพที่ไมดีของอาหารนั้น
4) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
5) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
6) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
2. อาหารปลอมปน พระราชบัญญัติอาหารไดกําหนดลักษณะอาหารปลอมปน ไวดังนี้
1) อาหารที่ไมมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไว
2) อาหารทีไ่ ดสับเปลี่ยนวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออกเสียทั้งหมด
หรือบางสวน แลวจําหนายเปนอาหารแทหรือยังใชชื่ออาหารนั้นอยู
3) อาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใด แลวจําหนายเปนอาหารแท
4) อาหารทีม่ ีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผูซือ้ ใหเขาใจผิดในเรื่องปริมาณ คุณภาพ หรือ
ลักษณะพิเศษอยางอื่นๆ หรือในสถานที่ประเทศที่ผลิต
ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตอาหารสําเร็จรูปกันมากขึ้น รวมทั้งมีผูผลิตจํานวนไมนอยทีท่ ําการ
ผลิตอาหารไมบริสุทธิ์ และอาหารปลอมปนเพื่อหลอกลวงประชาชนผูบริโภค โดยใชสารเคมีเจือปนใน
อาหารเพราะตองการกําไรและผลประโยชนจากผูบริโภคใหมากขึน้ ถึงแมวากระทรวงสาธารณสุขจะได
ทําการควบคุมอาหาร โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดใหสารวัตรอาหารและยาออกตรวจ
สถานทีป่ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร พรอมทัง้ ดําเนินการเก็บอาหารทีผ่ ลิตออกจําหนายในทองตลาด
สงไปวิเคราะหคุณภาพเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอาหารแลวก็ตาม แตยังมีอาหารที่ไมบริสุทธิ์และ
อาหารปลอมปนซึ่งใสสารเคมีในอาหารขายอยูในทองตลาดมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้
1. อาหารผสมสี อาหารผสมสี ทีป่ ระชาชนบริโภคกันอยา งแพรหลาย เชน หมูแดง แหนม
กุนเชียง ไสกรอก ลูกชิ้นปลา กุงแหง ขาวเกรียบกุง และซอสสีแดง กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขไดเคยตรวจพบสีที่เปนอันตรายตอสุขภาพถึงรอยละ 90 ซึ่งสีที่ใชกันมากนั้นเปนสีที่มีตะกั่ว
และทองแดงผสมอยู
2. พริ ก ไทยป น ใช แป ง ผสมลงไปในพริก ไทยทีป่  นแลว เพื ่อให ไ ด ป ริม าณมากขึน้ การซื ้อ
พริกไทย จึงควรซื้อพริกไทยเม็ด แลวนํามาปนเองจึงจะไดของแท
3. เนื้อสัตวใสดินประสิว ทําใหมีสีแดงนารับประทานและทําใหเนื้อเปอย นิยมใสในปลาเจา หมู
เบคอน เนื้อวัว ถาหากรับประทานเขาไปมากๆ จะทําใหเปนอันตรายได เนื่องจากพบวา ดินประสิวที่ใสลง
ไปในอาหารเปนตัวการอันหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
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4. ซอสมะเขือเทศ ใชมันเทศตมผสมสีแดง ถาตองการซอสมะเขือเทศควรซื้อมะเขือเทศสดๆ มา
เคี่ยวทําเองจึงจะไดของแทและมีคุณคาทางอาหารที่ตองการ
5. น้ําสมสายชูปลอม ใชกรดอะซีติดหรือกรดน้ําสมแลวเติมน้ําลงไป หรือใชหัวน้ําสมเติมน้ํา
6. น้าํ ปลา ใชหนังหมูหรือกระดูกหมู กระดูกวัว และกระดูกควายนํามาตมแทนปลาโดยใส
เกลือ แตงสี กลิ่น รสของน้ําปลา แลวนําออกจําหนายเปนน้ําปลา
7. กาแฟและชา ใชเมล็ดมะขามคัว่ ผสมกับขาวโพดหรือขาวสารคัว่ เปนกาแฟสําเร็จรูป สําหรับ
ชาใชใบชาปนดวยกากชา แลวใสสีลงไปกลายเปนชาผสมสี
8. ลูกชิ้นเนื้อวัว ใชสารบอแรกซหรือที่เรียกกันวา น้าํ ประสานทอง ผสมลงไปเพือ่ ใหลูกชิ้น
กรุบกรอบ กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดเคยเก็บตัวอยางลูกชิ้นเนื้อวัวจากรานจําหนายลูกชิ้นกรอบ 8 ราน
พบวา 7 ตัวอยาง ไดผสมสารบอแรกซ ทําใหอาหารไมบริสุทธิ์และไมปลอดภัยแกผูบริโภค
9. น้าํ มันปรุง อาหาร สวนมากสกัดมาจากเมล็ดยางพาราแลวนํา ไปผสมกับน้าํ มันถัว่ น้าํ มัน
มะพราว น้าํ มันดังกลาวจึงเปนอาหารที่ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชบริโภค เพราะมีวัตถุทีอ่ าจเปนอันตราย
แกสุขภาพเจือปนอยู
10. อาหารใสวัตถุกันเสีย มีอาหารหลายอยาง เชน น้ําพริก น้ําซอส ขนมเม็ดขนุน ทองหยอด
ฝอยทอง รวมทั้งอาหารสําเร็จรูปบรรจุกลองไดใสวัตถุกันเสีย คือ กรดซาลิซีลิก (Salicylic Acid) ซึง่ เปน
อันตรายแกสุขภาพ วัตถุกันเสียทีก่ ระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหผูผ ลิตอาหารทีม่ ีความจําเปนตองใช
ไดแก โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate) โดยใชผสมคิดเปนรอยละไมเกิน 0.1 ของน้ําหนักอาหาร
11. อาหารใสสารกําจัดศัตรูพืช มีอาหารบางอยางที่มีผูนิยมใสสารกําจัดศัตรูพืชบางประเภท เชน
ดีดีทีผสมกับน้ําเกลือแชปลา ใชทําลายหนอนทีเ่ กิดขึน้ ในปลาเค็ม เพื่อเก็บรักษาปลาเค็มใหอยูไดนาน ซึง่
สารกําจัดศัตรูพืชเหลานี้ยอมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค
3. อันตรายจากอาหารไมบริสุทธิ์และอาหารปลอมปน
อาหารปลอมปนที่กลาวมานี้ แมบางอยางอาจไมมีอันตรายแตจัดวาเปนการหลอกลวง บางอยางมี
อันตรายนอย บางอยางมีอันตรายมาก ทั้งนีย้ อมขึ้นอยูกับสมบัติและปริมาณของสิง่ ทีเ่ จือปนหรือผสมเขา
ไปรวมทัง้ ปริมาณที่รางกายไดรับดวย ดวยเหตุนีก้ ระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินการควบคุมเกีย่ วกับ
เรือ่ งอาหาร และไดป ระกาศชี แ้ จงให ป ระชาชนทราบถึง อันตรายเปนระยะๆ เกีย่ วกับ เรือ่ งอาหารไม
บริสุทธิ์และอาหารปลอมปน ซึ่งพอสรุปได ดังนี้
1) อันตรายจากการใชสารบอแรกซผสมในอาหาร อาหารบางประเภท เชน ลูกชิ้นเนื้อวัว หมู
ยอ มักมีสวนผสมของสารบอแรกซอยู ถาบริโภคเปนประจําจะไดรับสารบอแรกซเขาไปมากซึ่งอาจเปน
อันตรายตอรางกายหรือถึงแกชีวิตได
2) อันตรายจากการใชโซเดียมไซคลาเมต (Sodium Syclamate) หรือ ขัณฑสกรผสมใน
อาหาร โซเดียมไซคลาเมตที่ใชผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อใหความหวานแทนน้าํ ตาลอาจทําให
ผูบริโภคเปนโรคมะเร็งได
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3) อันตรายจากพิษตกคางของสารกําจัดศัตรูพืช สวนมากมักพบในผัก ผลไม และเนื้อสัตว
เนื่องจากสารฆาแมลงที่ตกคางอยูใ นผัก ผลไม และเนือ้ สัตวทีค่ นเราบริโภคเขาไปครั้งละนอยๆ จะไม
แสดงอาการทันที แตถามีขนาดมากพอหรือรับประทานติดตอกันนานๆ จะมีอันตรายเพิม่ มากขึ้น บางราย
อาจถึงกับเปนอัมพาต หรือเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
4) อันตรายจากการใชโซเดียมคารบอเนตผสมในอาหาร โซเดียมคารบอเนตหรือโซดาซักผา
เมื่อนําไปใชเปนสวนผสมเพือ่ ทําใหเนื้อสดนุมกอนที่จะนําไปปรุงเปนอาหารรับประทาน อาจกอใหเกิด
อันตรายได เพราะโซเดียมคารบอเนตมีฤทธิก์ ัดเยือ่ ออนของระบบทางเดินอาหารทําใหคลืน่ ไส อุจจาระ
รวง อาเจียน และอาจรุนแรงถึงแกชีวิตไดถารับประทานตั้งแต 30 กรัมขึ้นไป
สรุป
การสุขาภิบาลอาหารเปนการดําเนินการดวยวิธีการตางๆ ที่จัดการเกี่ยวกับ อาหารในดานการ
ปรับ ปรุ ง การบํ า รุ ง รั ก ษา และแก ไ ขเพือ่ ให อาหารที ่บ ริ โภคเข า สู รา งกายแล วมีผ ลดี ตอ สุข ภาพ ทั ง้ นี ้
เนื่องจากอาหารมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต โดยใชในการสรางพลังงาน ชวยใหรางกายเกิดความกระป
กระเปรา และชวยใหรางกายมีความแข็งแรงตานทานโรคภัยตางๆ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข
อาหารแมจะมีประโยชนตอ รางกายเปนอยางมาก แตถาอาหารนั้นสกปรก ปนเปอนดวยเชื้อโรคหรือ
สารพิ ษก็ ให โทษต อร างกายได เช น โรคที ่เกิ ดจากจุ ลิ นทรี ย ปนเปอ นในอาหาร โรคที ่เกิ ดจากอาหารมี
หนอนพยาธิ และโรคทีเ่ กิดจากอาหารที่มีสารพิษหรือสารเคมี จะมีสวนชวยลดการเกิดโรคจากอาหารเปนสื่อ
นําได
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เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว

1. อาหารสํ า หรั บ คนปกติ สารอาหารประเภทต า งๆ มี ค วามจํ า เป น ต อ ร า งกาย โปรตี น
คารโบไฮเดรตและไขมัน เปนสารอาหารที่ใหพลังงาน และรางกายมีความตองการเปนปริมาณมาก สวน
วิตามิ นและแร ธาตุ บางชนิดไมให พลั งงานแตจําเปนสําหรับการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย ชวย
ปองกันโรคภัยไขเจ็บ ทําใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข มนุษยแตละเพศแตละวัย แตละสภาพตองการ
พลังงานและสารอาหารประเภทตางๆ ในปริมาณไมเทากัน ดังนั้นในการเลือกกินอาหาร จึงจะควรเลือกให
พอเหมาะกับเพศ วัย และสภาพของแตละบุคคลดวยเพือ่ รางกายจะไดเติบโตอยางสมบูรณ
อยางไรก็ตามอาหารทีค่ นเรารับประทานกันเปนประจํามีมากมายหลายชนิด แตละชนิดประกอบดวย
สารอาหารตางประเภทในปริมาณมากนอยตางกัน โดยปกติในแตละวันรางกายของคนเราตองการสารอาหาร
แตละประเภทในปริมาณตางกันดังทีแ่ สดงในตาราง
ตารางแสดงปริมาณพลังงานและสารอาหารบางอยางที่คนไทยวัยตางๆ ตองการในหนึ่งวัน
ประเภท
เด็ก
เด็กชาย
เด็กหญิง
ชาย

หญิง

หญิงมีครรภ
หญิงใหนมบุตร

อายุ (ป)

น้ําหนัก (kg)

พลังงาน (kcal)

โปรตีน (g)

7–9
10 – 12
13 – 15
16 – 19
13 – 15
16 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70+
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70+

20
25
36
50
38
46
54

1,900
2,300
2,800
3,300
2,355
2,200
2,550
2,450
2,350
2,200
2,000
1,750
1,800
1,700
1,650
1,550
1,450
1,250
+200
+1,000

24
32
40
45
38
37
54
54
54
54
54
54
47
47
47
47
47
47
+20
+40

แรธาตุ (mg)
แคลเซียม
50
60
70
60
60
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
100
120

เหล็ก
4
8
11
11
16
16
6
6
6
6
6
6
16
16
16
6
6
6
26
26

วิตามิน (mg)
A
1.4
1.9
2.4
2.5
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4.0

B1
0.8
0.9
1.1
1.3
0.9
1.9
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.6
0.5
0.8
1.1

B2
1.0
1.3
1.5
1.8
1.3
1.2
1.4
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
1.1
1.5

C
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
505
0
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อาหารที่เรารับประทานแตละวันนั้น แตละประเภทใหปริมาณของสารอาหารและใหพลังงาน
แตกตางกัน ฉะนัน้ ในการเลือกรับ ประทานอาหารในแตล ะมื้อแตล ะวัน ควรเลือกรับ ประทานอาหาร
สลับกันไป เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารเพียงพอและถูกสัดสวน ถารางกายไมไดรับสารอาหารตาม
ตองการ ทําใหขากสารอาหารบางอยางได
ตารางแสดงสวนประกอบของอาหารและคาพลังงานในอาหารบางชนิดตอมวล 100 กรัม
อาหาร
ประเภทแปง
กวยเตี๋ยว (สุก)
ขาวเจา (สุก)
ขาวเหนียวขาว
ประเภทเมล็ดและ
ผลิตภัณฑ
ถัว่ ลิสง (ตม)
ถั่วเหลือง (สุก)
มะพราว (น้าํ กะทิ)
ประเภทผัก
ตําลึง
ผักคะนา
มะละกอดิบ
ผักบุงไทย (ตนแดง)
ประเภทผลไม
กลวยน้าํ วา (สุก)
แตงโม
ฝรั่ง
มะมวง (สุก)
สมเขียวหวาน
ประเภทเนื้อสัตว
เนื้อไก
เนื้อหมู (ไมมมี นั )
ปลาทู
ไขไก
นมถั่วเหลือง (ไมหวาน)
นมวัว

คา
พลังงาน
(kcal)

โปรตีน
(g)

88
155
355

1.0
2.5
7.0

0
0.4
0.3

20.3
34.2
81.1

316
130
259

14.4
11.0
4.6

26.3
5.7
28.2

28
35
26
30

4.1
3.0
1.0
3.2

100
21
51
62
44
302
376
93
163
37
62

ไขมัน คารโบไฮเดรต เสนใย
(g)
(g)
(g)

แรธาตุ (mg)

วิตามิน (mg)
A B1 B2 C
(IU) (mg) (gm) (mg)

แคล
เซียม

ฟอส
ฟอรัส

เหล็ก

0.1
0

7
5
12

7
36
46

0.6
0.6
1.3

0
0

** **
0.02 0.01
0.06 0.03

0
0
0

11.4
10.8
1.7

1.3
1.6
0

45
73
11

178
179
132

1.5
2.7
1.4

25
30
0

0.56 0.12
0.21 0.09
0.05 0.02

5
0
1

0.4
0.4
0.1
0.9

4.2
6.8
6.2
2.2

1.0
1.0
0.9
1.3

126
230
38
30

30
56
20
45

4.6
2.0
0.3
1.2

18.0
7
5
25

0.17
0.10
0.02
0.08

0.13
0.13
0.03
0.09

48
93
40
-

1.2
0.3
0.9
0.06
0.6

0.3
0.2
0.1
0.3
0.2

26.1
4.9
11.6
15.9
9.9

0.6
0.2
6.0
0.5
0.2

12
8
13
10
31

32
10
25
15
18

0.8
0.2
0.5
0.3
0.8

0.03
0.03
0.06
0.06
0.04

0.04 14
0.03 6
0.13 160
0.05 36
0.05 18

18.0
14.1
21.5
12.9
2.8
3.4

25.0
35.0
0.6
11.5
1.5
3.2

0
0
0.6
0.8
3.6
4.9

0
0
0
0
0.1
0

14
8
42
61
18
118

200
151
207
222
96
99

1.5
2.1
1.5
3.2
1.2
0.1

375
233
89
3,133
4,000
809
1,950
50
141

0.08
0.69
0.14
0.10
0.05
0.04

0.16
0.16
0.18
0.40
0.02
0.16

0
0
0
1
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2. อาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
เด็กวัยกอนเรียนควรไดรับอาหารใหครบทุกกลุม คือ ขาว ผัก ผลไม เนือ้ สัตวและนม ซึง่ ในแตละ
กลุมควรฝกใหเด็กกินไดหลายชนิด ไมควรเลือกเฉพาะอยาง และการประกอบอาหารควรคํานึงถึงความ
สะอาดและตองเปนอาหารที่ยอยงายดวย ถาอาหารแข็งหรือเหนียวจนเคี้ยวยาก ควรจะสับหรือตมใหเปอย
และที่สําคัญควรใหเด็กกินน้ําสวนที่เหลือจากการตมเนื้อหรือผักดวย เพราะจะไดรับวิตามินและแรธาตุทีม่ ี
อยู ซึ่งถาเปนเด็กเล็กอาจใชเปนผักตมและน้าํ ผลไมกอน เมื่อเด็กโตขึน้ จึงใหเปนผักและผลไมสดปริมาณ
อาหารที่เด็กวัยกอนเรียนควรไดรับในวันหนึ่งก็คือ ขาว หรือธัญพืชอื่นๆ 4 – 5 ทัพพี ไข 1 ฟอง, ผักใบ
เขียวและผักอื่นๆ 2 – 3 ทัพพี หรืออาจเปน1/2 – 1 ทัพพีในแตละมื้อ, ผลไม 2 – 3 ชิ้น เชน กลวย 1 ผล
มะละกอสุก 1 เสี้ยว, เนื้อสัตว 5 – 6 ชอนแกง ควรจะกินไข 1 ฟอง และกินเนื้อสัตวอื่นๆ 3 – 4 ชอนแกง
และควรดืม่ นมเปนประจําวัน หลักใหญๆ ก็คอื ควรจะจัดอาหารใหมกี ารหมุนเวียนกันหลายชนิดดังที่กลาว
มาแลว และเสริมดวยตับสัปดาหละหนึ่งครัง้ เตรียมอาหารใหปริมาณพอเหมาะ รสไมจัดและเคี้ยวงาย
หลีกเลี่ยงของขบเคี้ยว ขนมหวานจัด ลูกอม น้าํ อัดลม และอาหารไขมันสูงมากๆ ใหเด็กไดกินรวมโตะกับ
ผูใ หญ ระหวางกินไมควรดุเด็กหรือบังคับใหเด็กกินอาหาร เพราะจะทําใหมีปญหาตอไป หากเด็กเพิง่ ไป
เลนมาไมควรใหกินทันที ควรใหพักอยางนอย 15 นาทีกอนจึงจะคอยกินอาหาร
3. อาหารสําหรับผูสูงอายุ
การจัดอาหารใหผูสูงอายุ ควรคํานึงถึงผูส ูงอายุเปนรายบุคคล เพราะผูสูงอายุแตละบุคคลอาจจะ
ชอบอาหารไมเหมือนกัน บางครั้งไมจําเปนวาทุกมื้อจะตองไดรับสารอาหารครบทุกประเภทอยูในมื้อเดียว
1) ในการจัดอาหารนีอ้ าจจะตองแบงอาหารใหเปนอาหารมือ้ ยอย 4 – 5 มื้อ เพื่อลดปญหาการ
แนนทอง
2) อาหารที่จัดควรจะเปนอาหารออน ยอยงาย รสไมจัด ถาเปนผักควรจะหั่นเปนชิ้นเล็กๆ นึ่ง
หรือวาตมใหนิ่ม
3) พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกิดแกส หรือทองอืด เชน ถั่วบางประเภท
4) อาหารควรเปนอาหารที่มีคุณภาพ เชน คารโบไฮเดรตในรูปเชิงชอน คือไมไดผานขบวนการ
ขัดสีและโปรตีนจากปลา
5) เนนใหใชวิธีการนึ่งมากกวาทอด เพื่อลดปริมาณไขมันที่รางกายจะไดรับเกินเขาไป
6) อาหารเสริมที่แนะนํา ควรเสริมผักและผลไมใหมากขึน้ พวกตําลึง ผักบุง คะนา มะเขือเทศ
สมเขียวหวาน กลวยสุก มะละกอสุก จะชวยเพิ่มใหผูสูงอายุไดรับกากใย ชวยใหระบบขับถายดี
7) พยายามกระตุน ใหผูส ูงอายุไดทํากิจกรรม การไดออกกําลังกาย จะทําใหความอยากอาหาร
เพิ่มขึ้น
8) การดูแลทางดานจิตใจ การใหความเอาใจใสกับผูสูงอายุสม่ําเสมอ ไมปลอยใหทานรูสึกวาถูก
ทอดทิ้ง หรือทานรูสึกวาทานหมดความสําคัญกับครอบครัว
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9) การจัดอาหารใหมีสีสันนากิน โดยพยายามใชสีที่เปนธรรมชาติ ปรุงแตงใหอาหารมีหนาตา
นารับประทาน อาหารที่จัดใหควรจะอุนหรือรอนพอสมควร เพื่อเพิ่มความอยากอาหารใหมาก
10) ไมควรใหผูสูงอายุรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด จะเกิดอาการปวดมวนทอง หรือทานแลวเกิด
ความรูสึกไมสบายตัว อาจจะทําใหเกิดผลเสียตอทางเดินอาหารได
สรุปวัยสูงอายุ เรือ่ งอาหารเปนเรือ่ งทีส่ ําคัญ เราถือวาอาหารเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหผูสูงอายุมี
สุขภาพดี เพราะฉะนัน้ ลูกหลานหรือผูด ูแล หรือแมแตตัวผูส ูงอายุเอง ควรเขาใจในการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนตอรางกาย การบริโภคอาหารที่ดีเพื่อสงเสริมสุขภาพ เราควรจะตองเตรียมตัวตั้งแตวัย
หนุมสาว เพื่อเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีตอไป
4. อาหารสําหรับผูปวย
อาหารสํ าหรั บผู ปว ย คนเราเมื่อเจ็บปวยยอมจะตองดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะเรื่อง
อาหารเปนพิเศษ ผูปวยมีลักษณะการเจ็บปวยที่แตกตางกัน ยอมตองการบริโภคอาหารที่แตกตางกัน ดังนี้
อาหารธรรมดา สําหรับผูป วยธรรมดาที่ไมไดเปนโรครายแรงที่ตองรับประทานอาหารเฉพาะ จะ
เปนอาหารทีม่ ีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับอาหารปกติ เปนอาหารหลัก 5 หมู ใหไดสารอาหาร
เพียงพอกับความตองการของรางกาย
อาหารออน เปนอาหารสําหรับผูปวยที่ไมสามารถเคีย้ วไดตามปกติ ผูปวยภายหลังการพักฟน
หรือผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอยางเฉียบพลัน เชน ทองรวง บิด เปนตน อาหารประเภทนีจ้ ะ
เปนอาหารที่มีเนื้อนิ่ม มีรสออน ยอยงาย ไมมีกากแข็งหยาบ ไมมันจัด เชน นม ครีม ไขทุกชนิดทีไ่ มใชวิธี
ทอด ปลานึ ่ง หรื อย า ง เนื อ้ บด ไก ต ม หรื อ ตุน ซุป ใส แกงจืด ผัก ที ่มีก ากน อ ยและไม มีก ลิ ่นฉุ น ตม สุ ก
บดละเอียด น้ําผลไมคั้น กลวยสุก เปนตน
อาหารเหลว เปนอาหารสําหรับผูปวยที่พักฟนหลังผาตัดและผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับกระเพาะ
อาหารและลําไส เปนอาหารที่ยอยงาย ไมมีกาก มี 2 ชนิด คือ
(1) อาหารเหลว เชน น้ําชาใสมะนาวและน้ําตาล กาแฟใสน้ําตาล ซุปใสที่ไมมีไขมัน น้ําขาวใส
สารละลายน้ําตาลหรือกลูโคส เปนตน ซึ่งจะใหกินทีละนอยทุก 1 – 2 ชัว่ โมง เมือ่ ผูป วยกินไดมากขึ้นจึง
คอยเพิ่มปริมาณ
(2) อาหารเหลวขน เปนของเหลวหรือละลายเปนของเหลว เชน น้ําขาวขน ขาวบดหรือเปยก
ซุปขึ้น นมทุกชนิด เครื่องดื่มผสมนม น้ําผลไม น้ําตมผัก ไอศกรีม ตับบดผสมซุป เปนตน
อาหารพิเศษเฉพาะโรค เปนอาหารที่จัดขึ้นตามคําสั่งแพทย สําหรับโรคบางชนิดที่ตองระมัดระวัง
หรือควบคุมอาหารเปนพิเศษ เชน อาหารจํากัดโปรตีนสําหรับผูป วยโรคตับบางอยางและโรคไตเรือ้ รัง
อาหารกากนอยสําหรับผูปวยอุจจาระรวงรุนแรง อาหารกากมากสําหรับผูท ีล่ ําไสใหญไมทํางาน อาหาร
แคลอรีต่าํ สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน อาหารโปรตีนสูงสําหรับผูปวยที่ขาดโปรตีนหรือหลังผาตัด อาหาร
จําพวกโซเดียมสําหรับผูปวยโรคหัวใจ
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การจัดการอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
1. ทานอาหารใหตรงเวลาและทานครบทุกมื้อในปริมาณใกลเคียงกัน ไมทานจุกจิก
2. อาหารทีค่ วรงด ไดแก ขนมหวาน ขนมเชื่อม น้าํ หวาน น้าํ อัดลม นมหวาน เหลา เบียร ผลไม
ที่มีรสหวานจัด ผลไมกระปอง ผลไมเชื่อม ผลไมแชอิ่ม
3. อาหารที่ควรควบคุมปริมาณ ไดแก อาหารพวกแปง เชน ขาว ขนมปง ขนมจีบ สวนผักที่มี
น้ําตาลและแปง เชน ฟกทองหรือพวกผลไมที่มีรสหวาน เชน ทุเรียน ลําไย เปนตน
4. อาหารทีค่ วรรับประทาน ไดแก โปรตีน เชน ไก, ปู, ปลา, กุง, เนื้อ, หมู และโปรตีนจากพืช
เชนถั่ว, เตาหู นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆ เชน ขาวซอมมือ, ถั่วฝกยาว, ถั่วแขก
ตลอดจนผักทุกชนิดในคนไขเบาหวานทีอ่ วนมากๆ หรืออาหารทอด ลดไขมันจากสัตวและพืชบางชนิด
เชน กะทิ, น้ํามันมะพราว, น้ํามันปาลม
การจัดการอาหารสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรัง
1. อาหารโปรตีนต่าํ 40 กรัมโปรตีนตอวัน รวมกับเสริมกรดอะมิโนจําเปน 9 ชนิด หรืออาหาร
โปรตีนสูง 60 – 75 กรัมโปรตีนตอวัน
2. พยายามใชไขขาว และปลาเปนแหลงอาหารโปรตีน
3. หลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว
4. หลีกเลี่ยงไขมันสัตว และกะทิ
5. งดอาหารเค็ม จํากัดน้ํา
6. งดผลไม ยกเวนเชาวันฟอกเลือด
7. งดอาหารที่มีฟอสเฟตสูง เชน เมล็ดพืช นมสด เนย ไขแดง
การจัดอาหารสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
เนือ่ งจากมะเร็งเปนเนือ้ งอกรายที่เกิดในเนื้อเยือ่ หรือเซลลของอวัยวะตางๆ อาการที่เกิดขึ้นโดย
ทั่วๆ ไปคือจะเบื่ออาหารและน้าํ หนักตัวลด แตถาเกิดขึ้นในหลอดอาหาร กระเพาะ หรือลําไส ก็จะมี
ปญหาในการกินไดมากกวามะเร็งในอวัยวะอื่นๆ เมื่อไดรับการวินิจฉัยแลว ผูปวยควรรับการรักษาจาก
แพทยที่ชํานาญดานมะเร็งและควรปรับจิตใจใหยอมรับวาตองการเวลาในการรักษา ซึง่ อาจใชเวลานาน
และตอเนื่อง การกินอาหารที่ถูกตองจะชวยเสริมการรักษามะเร็ง และทําใหภาวะโภชนาการที่ดี ถาระบบ
ทางเดินอาหารเปนปกติ ควรเนนการกินขาวซอมมือเปนประจํา ควบคูกับการกินปลา และพืชผักผลไมเปน
ประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเขือเทศ ผักสีเขียว มะละกอสุก ฝรั่ง เปนตน เพิ่มการกินอาหารทีม่ าจากถั่ว
โดยเฉพาะถั่วเหลือง เชน ถั่วงอกหัวโต เตาหูขาว และนมถัว่ เหลือง เปนตน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
อาหารผัด ทอด การปรุงอาหารควรเนนการตม ตุน หรือนึง่ ในกรณีทีผ่ ูป วยมะเร็งไมสามารถกินอาหารได
อยางปกติ อาจจะตองใชอาหารทางการแพทยหรืออาหารทีต่ องใหทางสายยาง ในกรณีเชนนีผ้ ูป วยหรือ
ญาติควรปรึกษาแพทยหรือนักกําหนดอาหาร เพือ่ ทําความเขาใจ ศึกษาเอกสารเพือ่ ใหเขาใจยิ่งขึ้น จะได
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นําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตอไป ผูป วยมะเร็งควรจะติดตามและประเมินผลการรักษา ชั่งน้ําหนักตัว
เปนระยะ ถาน้ําหนักตัวหรือเปลี่ยนแปลงไมมากนักแสดงวาไดพลังงานเพียงพอ
5. อาหารสําหรับผูที่ออกกําลังกาย
คนที อ่ อกกํ าลั ง กายโดยปกติตองใชพ ลังงานจากรา งกายมาก จึง ตองการอาหารทีใ่ หพ ลัง งาน
มากกวาปกติ ดังนั้น ผูที่ออกกําลังกายจึงควรรับประทานอาหารใหเหมาะสม ดังนี้
1. อาหารกอนออกกําลังกาย กอนออกกําลังกายคนเราไมควรรับประทานอาหารเพราะจะทําให
เกิดอาการจุก เสียด แนน และไมสามารถออกกําลังกายไดตามแผนทีว่ างไว กอนการออกกําลังกายควรให
อาหารยอยหมดไปกอน ดังนั้น อาหารมือ้ หลักที่รับประทานควรรับประทานกอนการออกกําลังกาย 3 – 4
ชั่วโมง อาหารวางควรรับประทานกอนออกกําลังกาย 1 – 2 ชั่วโมง อาหารทีร่ ับประทานควรเปนอาหารที่
มี ไ ขมั น ต่ าํ และมี โ ปรตี น ไม ม ากนั ก มี ค าร โ บไฮเดรตค อ นข า งสู ง นอกจากนั น้ ควรหลี ก เลี ย่ งการ
รับประทานอาหารที่ทําใหเกิดแกสในกระเพาะอาหาร เชน ของหมักดอง อาหารรสจัด เปนตน
2. อาหารระหวางการออกกําลังกาย ปกติในระหวางการออกกําลังกาย รางกายจะขับเหงื่อเพื่อ
ระบายความรอนและของเสียออกจากรางกาย ผูท ี่ออกกําลังกายควรดื่มน้ําหรือเครือ่ งดื่มที่มีเกลือแร เพื่อ
ทดแทนน้ําและเกลือแรทีส่ ูญเสียไปในระหวางออกกําลังกาย และไมรับประทานอาหาร เพราะจะทําให
เกิดอาการจุดเสียด แนน และอาหารไมยอย ซึ่งเปนอุปสรรคในการออกกําลังกาย
3. อาหารหลั งการออกกํ า ลั งกาย การออกกํา ลัง กายจะทํ า ใหค นเราสู ญเสีย พลั ง งานไปตาม
ระยะเวลาและวิธีการออกกําลังกาย หลังการออกกําลังกายจึงควรรับประทานอาหารทีใ่ หพลังงานเพือ่
ชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป การออกกําลังกายบางประเภทตองการสารอาหารเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสีย
ไปและสรางเสริมพลังงานทีจ่ ะใชในการออกกําลังกายในครัง้ ตอไปดวย จึงตองรับประทานอาหารทีม่ ี
สารอาหารเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอ
4. น้ํา นอกจากอาหารหลัก 5 หมู ที่ควรรับประทานอาหารใหเหมาะสมทั้งกอน ระหวางและ
หลังการออกกําลังกายทีเ่ หมาะสมแลว น้าํ เปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก เพราะน้ําจะชวยใหระบบการขับถาย
ของรางกายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการออกกําลังกายนั้นจะตองมีการสูญเสียน้ําในปริมาณมาก
จึง จํ า เปนต องดื ม่ น้ าํ ให เพี ย งพอ เพื อ่ ใหส ามารถชดเชยกับ น้าํ ทีส่ ูญเสีย ไป และการออกกํา ลัง กายบาง
ประเภทตองดื่มน้ําในระหวางออกกําลังกายดวย
สรุป
การที่คนเราจะมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ
สําคัญ ไดแก การเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาดปราศจากสารปนเปอนและควรรับประทาน
อาหารใหหลากหลาย แตครบทั้ง 5 หมู ตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้ บุคคลยังมีความแตกตางทั้งดานวัย
และสภาพรางกาย ดังนั้นจึงจําเปนตองเลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสมและมีสัดสวนพอเหมาะกับความ
ตองการของรางกาย เพือ่ ใหไดสารอาหารครบถวน นําไปใชอยางเพียงพอไมมากหรือนอยเกินไป ซึง่ จะทําให
ดํารงชีวติ อยางมีสขุ ภาพดีและมีความสุข
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กิจกรรม
1. แบงกลุม ๆ ละ 5 คน ทํา my map ใหผูแลวเขาใจ พรอมทั้งรายงานใหเพื่อนฟง/ดูใหเขาใจตามหัวขอตอไปนี้
กลุมที่ 1 สารอาหารทําหนาทีอ่ ะไรบาง
กลุมที่ 2โรคจากโปรตีนและแคลอรีมอี าการอยางไร
กลุมที่ 3 โรคขาดธาตุไอโอดีนมีอาการอยางไร
กลุมที่ 4 โรคขาดวิตามินซี มีผลอยางไรกับรางกาย
2. ใหนักศึกษาเขียนเมนูอาหารดังนี้ แลวรายงานหนาชั้นเรียน
เมนูอาหารสําหรับเด็กกอนวัยเรียนทั้ง 3 มือ้ เปนเวลา 3 วัน
เมนูอาหารสําหรับผูช รา ทัง้ 3 มือ้ เปนเวลา 3 วัน
เขียนเมนูอาหารสําหรับผูป ว ยโรคเบาหวานทัง้ 3 มือ้ เปนเวลา 3 วัน
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บทที่ 4
การเสริมสรางสุขภาพ
สาระสําคัญ
มีความรูในเรื่องการวางแผนพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนรวม
กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพของชุมชนอยางสม่ําเสมอ และสามารถบอกถึงหลักการและรูปแบบของวิธีการ
ออกกําลังกายของตนเอง ผูอ น่ื และชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เรียนรูว ธิ กี ารวางแผนพัฒนาเสริมสรางสุขภาพตนเองและครอบครัว
2. อธิบายโรคทีก่ ารจัดโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับตนเอง และผูอื่นไดถูกตองเหมาะสมกับ
บุคคลและวัยตางๆ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การรวมกลุม เพือ่ เสริมสรางสุขภาพในชุมชน
เรื่องที่ 2 การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
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เรื่องที่ 1 การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน

1.1 ความหมายของสุขภาพ
มนุ ษ ย เกิ ดมาย อมปรารถนาที ่จะมี ชี วิ ตอยู อย า งมี ความสุ ข ความสุ ข ของมนุ ษ ย ย อมขึ ้นอยู กั บ
องคประกอบตางๆ หลายประการ ที่สําคัญคือสภาพความสมบูรณของรางกายและจิตใจ หรือการมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง เมื่อมนุษยมีรางกายและจิตใจสมบูรณ จะทําใหมีความสามารถในการปรับตัว มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ไรความกังวล ไมมีความเครียด และไมมีความขัดแยงภายในสามารถใชชีวิตอยูใน
สังคมรวมกับผูอื่นได สามารถกระทําตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และมีสมรรถภาพในการทํางาน ดังนั้น
ความหมายของคําวา (Health) ขององคการอนามัยโลก คือ ภาวะแหงความสมบูรณของรางกาย จิตใจ และ
สามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มิใชเพียงปราศจากโรคและความพิการเทานั้น
1.2 ความสําคัญของสุขภาพ
สุขภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางยิ่ง เพราะความสุขหรือความทุกขของ
มนุษยขึ้นอยูกับสุขภาพเปนสําคัญ ความสําคัญของสุขภาพสรุปไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ความสําคัญตอตนเอง บุคคลจะมีความสุขหรือความทุกขยอมขึน้ อยูก ับสุขภาพเปนสําคัญ หากมี
สุขภาพกายดี คือมีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคภัยเบียดเบียนและมีสุขภาพจิตที่ดี คือไมคิดอิจฉาริษยา
หรืออาฆาตมาดรายตอผูอื่น ผูนั้นยอมมีแตความสุขในทางตรงกันขาม หากสุขภาพกายไมดี คือรางกายไม
แข็งแรง เจ็บไขไดปวยเปนประจําและมีสุขภาพจิตไมดี คือจิตใจฟุงซานไมมีที่สิ้นสุด มีความริษยาอาฆาต
มาดรายผูอื่น ผูนั้นจะมีแตความทุกข สุขภาพกายและจิตจะเสื่อมโทรม หาความสุขในชีวิตไมได
2) ความสําคัญตอครอบครัว สุขภาพมีสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวใหแก
ครอบครัว เพราะครอบครัวยอมประกอบดวยสมาชิกที่เปนพื้นฐานสําคัญคือ พอ แม ลูก การที่พอแมลูกมี
สุขภาพกายและจิตที่ดียอมทําใหครอบครัวมีความสุข ในทางกลับกัน หากสมาชิกในครอบครัวมีปญหาทาง
สุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ความลมเหลวในชีวิตครอบครัวยอมจะเกิดขึ้นได
3) ความสําคัญตอสังคม ในสังคมหนึ่งๆ ประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก แตละคนมีความแตกตาง
ทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจ ซึง่ จะทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอยางมากมายทั้งปญหาที่เกิดจากสุขภาพทาง
กายและสุขภาพทางจิต อาจเกิดอาการเจ็บไขไดปวย เชน โรคที่เกิดจากความอวนจนเกินไป โรคที่เกิดจาก
ความเตรียดเพราะสภาพปญหาทางสังคม เปนตน
1.3 ลักษณะของผูที่มีสุขภาพและจิตที่ดี
ผูที่มีสุขภาพที่ดีจะตองมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
คนที่มีสุขภาพกายดี หมายถึง คนที่มีรางกาย ทั้งอวัยวะตางๆ และระบบการทํางานอยูในสภาพที่
สมบูรณ แข็งแรง และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนปกติ
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คนที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะ ดังนี้
1. มีรา งกายทีส่ มบูรณ แข็งแรง สามารถทรงตัวไดอยางมัน่ คงและเคลือ่ นไหวไดอยางคลองแคลว
2. สามารถทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพไมเหนื่อยเร็ว
3. อวัยวะและระบบทุกสวนของรางกายสมบูรณ แข็งแรงและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปน
ปกติ
4. อัตราการเจริญเติบโตของสวนตางๆ ในรางกายเปนไปตามวัยอยางเหมาะสม
5. ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ และไมมโี รคประจําตัว
6. สามารถพักผอนไดอยางเต็มที่และมีหนาตาสดชื่นแจมใส
คนที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง คนที่สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได สามารถควบคุมอารมณทํา
จิตใจใหเบิกบานแจมใสและสามารถอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
คนที่มีสุขภาพจิตดีจะมีลักษณะ ดังนี้
1. สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมได ไมวาจะอยูในสภาพแวดลอมใด เชน ที่บาน ที่
โรงเรียน ที่ทํางาน เปนตน
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดที่เปนอิสระกลาตัดสินใจดวยตนเองอยางมีเหตุผล ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของคนอื่น ไมดื้อรั้นและพรอมที่จะเผชิญกับผลที่จะตามมา
3. สามารถเผชิญกับความเปนจริง โดยแสดงออกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลว
4. สามารถควบคุมอารมณไดดี ไมแสดงความโกรธ เกลียดหรือรัก เสียใจ ผิดหวัง จนมากเกินไป
5. รูจ ั กรักผู อืน่ ที ่อยูใ กลชิ ดหรือผูทีร่ ูจัก ไมใชรักแตตัวเอง มีความปรารถนาและยินดีที่ผูอื่นมี
ความสุขและประสบความสําเร็จ
6. มีความสุขในการทํางานดวยความตัง้ ใจ ไมยอ ทอและไมเปลีย่ นงานบอยๆ
7. มีความกระตือรือรน มีความหวังในชีวติ สามารถทนรอคอยในสิง่ ทีม่ งุ หวังได
8. มองโลกในแงดี ไมหวาดระแวงและพอใจในสภาพของตนเองทีเ่ ปนอยู
9. มีอารมณขัน หาความสุขไดจากทุกเรื่อง ไมเครียดจนเกินไป สามารถพักผอนสมองและอารมณ
ไดเหมาะสมกับเวลาและโอกาส
10. รูจ กั ผอนคลายโดยการพักผอนในเวลา สถานทีแ่ ละโอกาสทีเ่ หมาะสม
1.4 หลักการดูแลรักษาสุขภาพและสุขภาพจิต
การทีบ่ คุ คลจะมีสขุ ภาพทางกายและสุขภาพทางจิตดี และเปนทรัพยากรที่มีคาของสังคมนั้น จะตอง
มีความรูแ ละสามารถปฏิบตั ติ ามหลักสุขภาพอนามัยไดอยางถูกตอง
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หลักการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีดังนี้
1. มีพฤติกรรมการบริโภคทีด่ ี โดยการรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประโยชนตอ
รางกายและใหสารอาหารครบถวน โดยควรรับประทานผลไมและผักสดทุกวัน ดืม่ น้าํ ที่สะอาดใหเพียงพอใน
แตละวัน ซึ่งควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว ไมควรดืม่ น้าํ ชา กาแฟ หรือเสพสารเสพติดประเภทตางๆ
2. รูจักออกกําลังกายใหเหมาะสม การออกกําลังกายจะชวยใหอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกาย
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และชวยเสริมสรางความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย จึงควรออกกําลัง
กายทุกวัน อยางนอยวันละ 30 นาที การเลือกประเภทของการออกกําลังกายตองคํานึงถึงสภาพรางกาย วัย
สถานทีแ่ ละความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแตละบุคคลดวย
3. รูจ กั รักษาความสะอาดของรางกายใหเหมาะสม แตละบุคคลจะมีภารกิจในการทํากิจกรรม เพือ่
การดํารงชีวิตแตกตางกันและระบบขับถายจะขับถายของเสียออกจากรางกายตามอวัยวะตางๆ หากไมทํา
ความสะอาดจะทําใหเกิดของเสียตางๆ หมักหมมอยูแ ละเปนบอเกิดของโรคภัยไขเจ็บตางๆ ได ดังนัน้ ทุกคน
จึงควรทําความสะอาดรางกาย โดยอาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง สระผม
อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง ตัดเล็บมือเล็บเทาใหสั้นเสมอ สวมใสเสื้อผาที่สะอาด
4. ขับถายใหเหมาะสมและเปนเวลา ทุกคนควรถายอุจจาระใหเปนเวลา วันละ 1 ครั้ง อยากลั้น
อุจจาระหรือปสสาวะ เพราะจะทําใหของเสียหมักหมมและเปนอันตรายตอระบบขับถายได เชน อาจจะเปน
โรคริดสีดวงทวาร โรคทองผูก หรือโรคทางเดินปสสาวะอักเสบ/เบาขัดได
5. พักผอนใหเพียงพอ การพักผอนจะชวยใหรูสึกผอนคลาย อวัยวะและระบบตางๆ ในรางกายมี
เวลาพักเพื่อจะเริ่มทําหนาทีใ่ นวันตอไปอยางสดชื่น นอกจากรางกายจะไดพักผอนแลวยังทําใหสมองได
พักผอนอีกดวย
6. ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ในชีวิตประจําวันแตละบุคคลตองพบปะกับผูค นมากหนา
หลายตา ทั้งที่บาน ที่ทํางาน ที่โรงเรียนและสถานที่ราชการตางๆ การที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปน
ปกติสุข บุคคลยอมตองเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถลดความขัดแยงตางๆ ได ให
ความเห็นอกเห็นใจและเอื้ออาทรตอผูอื่น
7. ใช บริ การสุ ขภาพตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากเกิดเจ็บปวย บุคคลตองรูจักใชบริการทาง
การแพทยท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหความเจ็บปวยลุกลามมากยิ่งขึ้น นอกจากการใชบริการทางสุขภาพเพื่อรักษา
โรคแลว ยังสามารถใชบริการทางสุขภาพเพื่อปองกันโรคไดโดยการตรวจรางกายเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ
ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกายและวัย
กิจกรรม
ใหนักศึกษาสํารวจตัวเองดูวาเปนคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีหรือไม มีสวนใดที่จะตอง
ปรับปรุงแกไข และควรทําอยางไร โดยใหเขียนตอบ แลวออกมาอภิปรายใหเพื่อนไดรับฟง เพือ่ รวมกันแกไข
ปรับปรุงแนะนํา
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1.5 การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน
การดูแลรักษาและเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิตของแตละบุคคลเปนสิ่งสําคัญที่ควรปฏิบัติให
เปนกิจนิสัย โดยปฏิบัติใหครอบคลุมทุกองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลัก
โภชนาการ การพักผอนใหเพียงพอและออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทั้งนี้หากปฏิบัติไดอยางครบถวนถูกตอง
เหมาะสมกับสภาพความพรอมของรางกายและสอดคลองกับวิถีชีวิตยอมกอใหเกิดความสมดุล สามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ หากบุคคลในครอบครัว
มีปญหาสุขภาพยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของทุกคน เชน เกิดภาวะในการดูแลภาระคาใชจายใน
การรักษา ฟนฟูสุขภาพ เปนตน ทั้งนี้จึงควรสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนสมาชิกในชุมชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี ตลอดจนเชิญชวน รวมกลุมกันปฏิบัติกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพตางๆ ขึ้นในชุมชน อันจะเปนการเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิตและความสัมพันธอันดี
ตอกัน ซึ่งกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน ไดแก
1. การรวมกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของกลุมบุคคลวัยตางๆ
เชน สตรีมีครรภ มารดาหลังคลอดเด็กทารก วัยรุน ผูสูงอายุ หรือผูปวย เปนตน
2. การรวมกลุ ม เพื ่อออกกํ า ลั ง และเล นกี ฬ า ซึ ่ง ป จจุ บั นชุ ม ชนท องถิ ่นต า งๆ ให ค วามสนใจ
สนับสนุนสงเสริมกันมาก เชน การรวมกลุมเตนแอโรบิก การแขงขันกีฬาระหวางชุมชน เปนตน
3. การรวมกลุมเพื่อรวมกิจกรรมการพักผอนและนันทนาการ เชน การทองเที่ยว การรองเพลงเลน
ดนตรี การบําเพ็ญประโยชน การปลูกตนไมในสถานที่สาธารณะ ฯลฯ ทั้งนีม้ ุงเนนการปฏิบัติทีไ่ มหนัก
เกินไป แตสรางความเพลิดเพลินและความสัมพันธอันดีในกลุมสมาชิกเปนหลัก
4. การรวมกลุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญไหวพระ การปฏิบัติศาสนกิจ การ
ฝกสมาธิ ฯลฯ เปนตน
ทั้งนี้ การรวมกลุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดังกลาวควรครอบคลุมหลักการดูแลสุขภาพกายดาน
อาหารและโภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอน นันทนาการ และการเสริมสรางสุขภาพจิต โดยการ
รวมกลุม สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและคนในชุมชนจะกอใหเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรน ไมเบื่อ
หนาย และเกิดความรูเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนประสบการณตอกัน อันจะสงผลใหเกิดพลังความ
เขมแข็งทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
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เรื่องที่ 2 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกําลังกายเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม กิจกรรมการออกกําลังกายสามารถทําไดหลายลักษณะดวยกันตามวัตถุประสงค ไดแก การออกกําลัง
กายเพื่อการนันทนาการ การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดานรางกาย การออกกําลังกายเพื่อ
การแขงขันกีฬา และการออกกําลังกายเพือ่ การบําบัด
หลักการออกกําลังกาย ไมวาจะออกกําลังกายเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม ควรยึดขัน้ ตอนในการปฏิบัติ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอมของรางกายกอนการออกกําลังกาย แบงลักษณะการเตรียมออกเปน 2
สวน ไดแก
1. การเตรียมสภาพรางกายใหพรอมกอนออกกําลังกาย มีดังนี้
- มีสขุ ภาพสมบูรณ รางกายแข็งแรงและมีการพักผอนอยางเพียงพอ
- ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการออกกําลังกาย
- มีการเตรียมพรอมเรื่องสถานที่และอุปกรณ
- ไมรบั ประทานอาหารจนอิม่
- แตงกายพรอมและเหมาะกับชนิดและประเภทของกิจกรรมออกกําลังกาย
- รูจักการใชและเลนเครื่องออกกําลังกายอยางถูกตอง
2. การเตรียมความพรอมกอนออกกําลังกาย หมายถึงการอบอุนรางกาย ซึ่งมีแนวทางใน
การปฏิบัติดังนี้
- บริหารทุกสวนของรางกายใหพรอมทีจ่ ะออกกําลังกาย
- ใชเวลาในการบริหารรางกายประมาณ 5 – 10 นาที และควรบริหารอวัยวะสวนที่
จะใชในการออกกําลังกายใหมากกวาปกติ
- เริม่ บริหารรางกายจากเบาๆ แลวจึงหนักขึ้น
- ควรใหความสําคัญกับการบริหารขอตอในสวนตางๆ เปนพิเศษ
- ควรมีการบริหารรางกายแบบยืดเหยียดกลามเนือ้ และขอตอ (stretching)
- มีความพรอมทางดานจิตใจ คือมีความสุข มีความเต็มใจทีจ่ ะไดออกกําลังกาย
ผลของการอบอุน รางกาย การอบอุนรางกายจะสงผลตอรางกายดังนี้
- ทําใหสภาพรางกายโดยทัว่ ไปพรอมจะออกกําลังกาย
- ทําใหระบบตางๆ ของรางกายพรอมที่จะทําหนาที่ โดยเฉพาะการประสานงาน
ระหวางประสาทกับกลามเนือ้
- ชวยปรับระดับอุณหภูมขิ องรางกายใหเหมาะสมกับการออกกําลังกาย
- ชวยลดและปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
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- ทําใหรา งกายสามารถออกกําลังกายไดเต็มประสิทธิภาพหรือเต็มความสามารถ ไม
วาจะดวยทักษะหรือสมรรถภาพและทางกลไก
ขั้นตอนที่ 2 การออกกําลังกาย โดยทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 20 นาทีขึน้ ไป ขีดจํากัดสูงสุดจะ
ใชเวลาเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นคือ รางกายและจิตใจของผูน ั้น กลาวคือรางกายไมมีอาการเมื่อยลาหรือ
สงผลตอการบาดเจ็บ สวนสภาพจิตใจมีความพรอมและมีความสนุกเพลิดเพลิน ถือเปนองคประกอบ
สํา คัญของการออกกํ า ลัง กายเพื อ่ สุ ข ภาพ โดยทัว่ ไปแลวการออกกํา ลัง กายเพือ่ สุขภาพควรจะใชเวลา
ประมาณ 20 – 60 นาทีตอวัน ขึน้ อยูกับกิจกรรมที่ใชในการออกกําลังกาย เชน การเดิน การวิ่ง การเลนกีฬา
การบริหารรางกาย การเตนแอโรบิก เปนตน
หลักการในการพิจารณาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มีดังนี้
• ความถี่ของการออกกําลังกาย หมายถึงจํานวนวันในการออกกําลังกาย โดยทั่วไปแลวควร
ออกกําลังกายทุกวันหรือยางนอยวันเวนวัน
• ความหนักของการออกกําลังกาย หมายถึงความพอเหมาะของการออกกําลังกายของแตละ
บุคคล โดยทั่วไปมักจะใชอัตราการเตนของชีพจรเปนตัวกําหนด
• ความนานในการฝกแตละครั้ง หมายถึงระยะเวลาในการออกกําลังกายแตละครั้งประมาณ
20 – 60 นาที
• รูปแบบการออกกําลังกาย หมายถึงวิธีการออกกําลังกายแบบตางๆ ที่นํามาใชออกกําลังกาย
เชน กีฬา กิจกรรมการออกกําลังกาย เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 การปรับรางกายเขาสูสภาพปกติหลังการออกกําลังกาย เปนขั้นตอนที่มีความจําเปน
อยางยิง่ เพราะขณะที่รางกายทํางานอยางหนักแลวหยุดการออกกําลังกายทันทีทันใด อาจจะทําใหเกิดผลเสีย
ตอรางกายได เชน เกิดการเจ็บปวดกลามเนื้อ เกิดอาการเปนไขเนื่องจากรางกายปรับสภาพไมทัน เปนตน
ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีหลักปฏิบัติหลังการออกกําลังกายดังนี้
• อยาหยุดการออกกําลังกายทันทีทันใด ควรอบอุนรางกายเบาๆ จนถึงนอยสุดแลวจึงหยุด
เวลาที่ใชในการอบอุนรางกายหลังการออกกําลังกาย (cool down) ประมาณ 10 – 20 นาที
• ไมควรดืม่ น้าํ จํานวนมากหรือรับประทานอาหารทันที
• ควรพักใหรา งกายมีเวลาปรับสภาพสูป กติพอสมควรกอนอาบน้าํ
• หลังจากการออกกําลังกายแลวควรเปลี่ยนชุดเครื่องแตงกายใหม เพราะชุดที่ใชในการออก
กําลังกายจะเปยกชุม และทําใหรางกายปรับสภาพไดไมดี อาจจะทําใหเปนไขได
• ควรใชทาบริหารรางกายแบบยืดเหยียดกลามเนื้อ (stretching) จะชวยใหกลามเนื้อไดผอน
คลาย ชวยลดอาการตกคางของของเสียหลังการออกกําลังกาย และที่สําคัญคือชวยลดอาการบาดเจ็บจากการ
ออกกําลังกาย

78

ผลการออกกําลังกายสงผลตอระบบตางๆ ของรางกาย
1. ผลการออกกําลังกายตอระบบกลามเนือ้ ไดแก
- กลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้น (เสนใยกลามเนื้อหนาขึ้น) ทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น
- กลามเนื้อมีประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น หรือสามารถทํางานใหมากหรือหนักเพิ่มขึ้น มี
ความทนทานมากขึน้ หรือทํางานไดนานขึ้น
- ระบบการทํางานของกลามเนือ้ จะปรับตามลักษณะของการใชในการออกกําลังกาย
- กลามเนือ้ สามารถทนความเจ็บปวดไดดขี น้ึ
2. ผลการออกกําลังกายตอระบบกระดูกและขอตอ ไดแก
- กระดูกจะมีความหนาและเพิม่ ขนาดมากขึน้ โดยเฉพาะวัยเด็ก
- กระดูกมีความเหนียวและแข็ง เพิ่ มความหนาแนนของมวลกระดูก
3. ผลการฝกตอระบบหายใจ ไดแก
- ทําใหประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น
- ขนาดของทรวงอกเพิม่ ขึน้
- ปอดมีขนาดใหญและมีความจุเพิ่มขึ้น
- อัตราการหายใจลดลงเนื่องจากการหายใจแตละครั้งมีประสิทธิภาพในการสูบฉีดโลหิตตอ
ครัง้ มากขึน้ (อัตราการหายใจของคนปกติ 16 – 18 ครัง้ ตอนาที)
4. ผลการออกกําลังกายตอระบบไหลเวียน ไดแก
- การสูบฉีดของระบบไหลเวียนดีขน้ึ ทําใหอตั ราการเตนของหัวใจลดลง
- ขนาดของหัวใจใหญขึ้น กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น
- หลอดเลือดมีความเหนียว ยืดหยุน ดีขน้ึ
5. ผลการออกกําลังกายตอระบบอืน่ ๆ
ระบบประสาทอัตโนมัติ ทํางานไดสมดุลกัน (Sympathetic and Parasympathetic) ทําใหการ
ปรับตัวของอวัยวะใหเหมาะกับการออกกําลังกายไดเร็วกวา การฟนตัวเร็วกวา
ตอมหมวกไตเจริญขึ้น มีฮอรโมนสะสมมากขึ้น
ตับ เพิม่ ปริมาณและน้าํ หนัก ไกลโคเจนและสารทีจ่ าํ เปนตอการออกกําลังกายไปสะสม
มากขึน้
6. ชวยปองกันโรคอวน การออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม จะชวยใหรางกายมีการใช
พลังงานทีไ่ ดรบั จากสารอาหารตางๆ โดยไมมกี ารสะสมไวเกินความจําเปน แตถาขาดการออกกําลังกายจะทํา
ใหสารอาหารที่มีอยูในรางกายถูกสะสมและถูกเปลี่ยนเปนไขมันแทรกซึมอยูตามเนื้อเยื่อทั่วรางกาย ซึ่งเปน
สาเหตุหนึง่ ของการเกิดโรคอวน
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7. ผลตอจิตใจ อารมณ สติปญญาและสังคม
ดานจิตใจ การออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ นอกจากจะทําใหรา งกายแข็งแรงสมบูรณแลว จิตใจ
ก็ราเริงแจมใส เบิกบาน ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคูกัน เนื่องจากเมื่อรางกายปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ถาไดออกกําลัง
กายรวมกันหลายๆ คน เชน การเลนกีฬาเปนทีมจะทําใหเกิดการเอื้อเฟอ มีเหตุผล อดกลั้น สุขุม รอบคอบและ
มีความยุตธิ รรม รูแพรูชนะ และใหอภัยกัน
ดานอารมณ มีอารมณเยือกเย็น ไมหุนหันพลันแลน ชวยคลายความเครียดจากการประกอบ
อาชีพในชีวิตประจําวัน จึงสามารถทํางานหรือออกกําลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานสติปญญา การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทําใหมีความคิดอานปลอดโปรง มีไหวพริบ
มีค วามคิดสรางสรรค คนหาวิธีที่จะเอาชนะคูตอสูในวิถีทางของเกมการแขงขัน ซึ่งบางครั้ง สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
ดานสังคม สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานและผูอื่นไดดี เพราะการเลนกีฬาหรือการออกกําลัง
กายรวมกันเปนหมูมากๆ จะทําใหเกิดความเขาใจ และเรียนรูพฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเปนผูนํา มี
มนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
การออกกําลังกายมิใชจะใหประโยชนแตเพียงดานเดียวเทานั้น บางครั้งอาจเกิดโทษได ถา
การออกกําลังกายหรือการฝกฝนทางรางกายไมเหมาะสมและไมถูกตอง ซึง่ เปนสาเหตุแหงการเกิดการ
บาดเจ็บ ดังนั้นจึงมักพบวา จํานวนของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกาย หรือเลนกีฬานั้นมีอัตรา
คอนขางสูง ถึงแมวาจะเปนนักกีฬาที่เคยเขามารวมแขงขันในระดับชาติแลวก็ตาม ความรู ความเขาใจ ใน
เรื่องของการออกกําลังกายหากมีไมเพียงพอแลวยอมกอใหเกิดการบาดเจ็บในขณะออกกําลังกายหรือเลน
กีฬาได
ขอแนะนําในการออกกําลังกาย
1. ควรเริ่มออกกําลังกายอยางเบาๆ กอน แลวจึงคอยๆ เพิ่มความหนักของการออกกําลังกายในวัน
ตอๆ ไปใหมากขึน้ ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับผูท ไ่ี มเคยออกกําลังกายมากอน
2. ผูที่เพิ่งฟนจากไขหรือมีโรคประจําตัว ตองปรึกษาแพทยกอนการออกกําลังกาย
3. ผูที่ประสงคจะออกกําลังกายหนักๆ โดยเฉพาะผูที่อายุต่ํากวา 40 ป จะตองปรึกษาแพทยกอ น
4. ในระหวางการออกกําลังกาย ถารูสึกผิดปกติ เชนหนามืด หอบมากและชีพจรเตนเร็ว ตองหยุด
การออกกําลังกายทันที และถาตองการจะออกกําลังกายใหม ควรไดรบั คําแนะนําจากแพทยเสียกอน
5. การออกกําลังกายแตละครัง้ ควรเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับตนเอง
6. การออกกําลังกายทีจ่ ะใหไดรับประโยชนอยางแทจริง ควรตองออกแรง โดยใหสวนตางๆ ของ
รางกายทุกสวนทํางานมากกวาปกติหรือเพื่อใหรูสึกเหนื่อย เชน หายใจถี่ขึ้น ชีพจรเตนเร็วขึ้น
7. ผูที่มีภารกิจประจําวันที่ไมสามารถแบงเวลาเพื่อการออกกําลังกายได ควรเลือกกิจกรรมที่งาย
และกระทําไดในบริเวณบาน ใชเวลาสั้นๆ เชน เดินเร็วๆ กายบริหาร วิ่งเหยาะๆ กระโดดเชือก เปนตน
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8. เครื่องมือที่ชวยในการออกกําลังกาย เชน เครื่องเขยา สั่น ดึง ดัน เพื่อใหรางกายไมตองออกแรง
นั้นมีประโยชนนอยมาก เพราะวาการออกกําลังกายจะมีประโยชนหรือไมเพียงใดนัน้ ขึ้นอยูกับวารางกายได
ออกกําลังกายแรงมากนอยเพียงใด
9. การออกกําลังกายควรกระทําใหสม่ําเสมอทุกวัน อยางนอยวันละ 20-30 นาที เพราะรางกาย
ตองการอาหารเปนประจําทุกวันฉันใด รางกายตองการออกกําลังกายเปนประจําทุกวันฉันนั้น
10. เพื่อใหการออกกําลังกายมีความสนุกสนาน หรือมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นควรทําสถิติเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายเปนประจําควบคูไ ปดวย เชน จับชีพจร นับอัตราการหายใจ
11. การออกกําลังกายควรกระทําใหสม่ําเสมอทุกวัน เปนเพียงปจจัยอยางหนึง่ ในการปรับปรุงและ
รักษาสุขภาพเทานั้น ถาจะใหไดผลดีตองมีการรับประทานอาหารที่ดี และมีการพักผอนอยางเพียงพอดวย
12. พึ ง ระวั ง เสมอว า ไม มี วิ ธี ก ารฝ ก หรื อออกกํ าลั ง กายวิ ธี ลั ดเพื ่อจะให ได ม าซึ ง่ สุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกาย แตการฝกหรือการออกกําลังกายตองอาศัยเวลาคอยเปนคอยไป
เมื่อใดที่ไมควรออกกําลังกาย
การออกกํ าลังกายจะทําใหสุขภาพแข็งแรงขึ้นทั้งรางกายและจิ ตใจ ผูที่ออกกําลังกายเปนประจํ า
สม่ําเสมอจะซาบซึ้งในความจริงขอนี้เปนอยางดี บางคนบอกวาการออกกําลังกายเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่ง
เพราะถาประพฤติปฏิบัติจนเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัยแลวหากไมไดออกกําลังกายสักวัน จะรูสึกไมคอยสด
ชื่นเทาที่ควร ซึ่งเปนความจริง (เพราะรางกายไมไดหลัง่ สารสุขเอนเดอรฟน ออกมา)
ขอควรระมัดระวัง หรืองดออกกําลังกายชั่วคราว ในกรณีตอไปนี้ คือ
1. เจ็ บป วยไม สบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเป นไขหรือมีอาการอักเสบที่สวนใดสวนหนึ่งของ
รางกาย
2. หลังจากฟนไขใหมๆ รางกายยังออนเพลียอยู หากออกกําลังกายในชวงนี้ จะทําใหรางกายยิ่ง
ออนเพลียและหายชา
3. หลังจากการกินอาหารอิม่ ใหมๆ เพราะจะทําใหเลือดในระบบไหลเวียนถูกแบงไปใชในการยอย
อาหาร เพราะฉะนั ้นเลื อดที ่จะไปเลี ย้ งกล า มเนื ้อส วนที ่ออกกํ าลั ง กายจะลดลงทํ าให กล า มเนื ้อหย อน
สมรรถภาพ และเปนตะคริวไดงา ย
4. ชวงเวลาที่อากาศรอนจัดและอบอาวมาก เพราะรางกายจะสูญเสียเหงื่อและน้ํามากกวาปกติทํา
ใหรางกายออนเพลีย เหนื่อยงาย หรือเปนลมหมดสติได (ยกเวนนักกีฬามืออาชีพที่มีความจําเปนตองออก
กําลังกาย)
อาการที่บงบอกวาควรหยุดออกกําลังกาย
ในบางกรณีท่ีรางกายอาจออนแอลงไปชั่วคราว เชน ภายหลังอาการทองเสีย อดนอน การออกกําลัง
กายที่เคยทําอยูปกติอาจกลายเปนกิจกรรมที่หนักเกินไปได เพราะฉะนั้นถาหากมีอาการดังตอไปนี้ แมเพียง
อาการนิดเดียวหรือหลายอาการ ควรจะหยุดออกกําลังกายทันที นั่นคือ
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1. รูสึกเหนื่อยผิดปกติ
2. มีอาการใจเตนแรงและเร็วผิดปกติ
3. อาการหายใจขัดหรือหายใจไมทั่วทอง
4. อาการเวียนศีรษะ/ปวดศีรษะ
5. อาการคลืน่ ไส
6. อาการหนามืด
7. ชีพจรเตนเร็วกวา 140 ครั้งตอนาที (ในผูสูงอายุ) หรือ 160 ครั้งตอนาที (สําหรับหนุม สาว)
จําไววาหากมีอาการอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ตองหยุดออกกําลังกายทันที แลวนั่งพักหรือนอนพัก
จนหายเหนื่อย และไมควรออกกําลังกายตอไปอีกจนกวาจะไดไปพบแพทย หรือจนกวารางกายจะมีสภาพ
แข็งแรงตามปกติ
รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1. การเดิ น เป น การออกกํ า ลั ง กายที ่ง า ยและสะดวกที ่สุ ด แต ใ ห ป ระโยชน และสร า งเสริ ม
สมรรถภาพทางกายไมแพการออกกําลังกายและการเลนกีฬาชนิดอื่นๆ การเดินสามารถทําไดทุกเวลาและ
สถานที่ วิธีการเดินที่ควรรูและปฏิบัติตามมีดังนี้
1.1. ควรเริ่มจากทายืนกอน ปลอยตัวตามสบาย และหายใจปกติ
1.2. ขณะเดินใหเงยหนาและมองตรงไปใหไกลทีส่ ุด เพราะหากเดินกมหนาจะทําใหปวดคอ
และปวดหลังได
1.3. เดินใหเต็มเทาโดยเหยียบใหเต็มฝาเทาแลวยกเทาขึน้ ใหหัวแมเทายกขึน้ จากพื้นเปนสวน
สุดทาย
1.4. ในการเดินควรเริ่มตนจากเดินชาๆ กอนประมาณ 5 นาที แลวจึงคอยๆ เพิ่มความเร็วจนหัวใจ
เตนถึงอัตราสูงสุดของมาตรฐาน คือ 200 ครั้ง/นาที สําหรับผูท ี่เริ่มออกกําลังกายอาจเริม่ เดินครัง้ ละ 10
นาที หรือจนกว าจะรูสึ กหอบเหนือ่ ยเล็ กน อย เวนไป 1 – 2 วัน แลวคอยๆ เพิม่ เวลาเดินแตละครั้ง จน
สามารถเดินติดตอกันไดอยางนอย 30 นาที โดยเดินสัปดาหละ 3 – 5 ครั้ง
1.5. ขณะเดินมือทัง้ 2 ขาง ควรปลอยตามสบายและเหวีย่ งแขนไปทั้งแขนเพือ่ เพิ่มแรงสง ถา
หากเดินแลวหัวใจยังเตนไมเร็วพอ ใหเพิม่ ความเร็วในการเดินหรือแกวงแขนขาใหแรงขึน้ ซึง่ จะชวยเพิ่ม
อัตราการเตนของหัวใจใหเร็วขึน้ ได
1.6. รองเทาใชใ สเดินควรเปนรองเทาที่มีพืน้ กันกระแทกที่สนเทา และหัวแมเทา สามารถ
รองรับน้ําหนักไดเปนอยางดีเพื่อปองกันการบาดเจ็บที่เทา
2. การวิ่ง การวิ่งเปนการออกกําลังกายทีค่ นนิยมกันมากซึง่ งายและสะดวกพอๆ กับการเดิน แต
การวิ่งมีใหเลือกหลายแบบ การที่จะเลือกวิ่งแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความสะดวกและความชอบสวนตัวของแต
ละบุคคล เชน การวิง่ เหยาะๆ การวิ่งเร็ว การวิ่ง มาราธอน การวิ่ง อยูกับ ที่ หรือการวิ่งบนสายพานตาม
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สถานทีอ่ อกกําลังกายทั่วไป การวิง่ ตอครัง้ ควรมีระยะทาง 2 – 5 กิโลเมตร และสัปดาหหนึ่งไมเกิน 5 ครัง้
ซึ่งมีเทคนิคงายๆ ดังนี้
2.1. การวิ่งอยูกับที่ ตองยกเทาแตละขางใหสูงประมาณ 8 นิ้ว ซึง่ มีขอจํากัดที่มีการเคลือ่ นไหว
ของขอตางๆ นอย ไมมีการยืดหรือหดของกลามเนื้ออยางเต็มที่ ซึ่งถือเปนขอดอยกวาการวิ่งแบบอื่นๆ
2.2. การวิ่งบนสายพาน เปนการวิ่งที่ปลอดภัยกวาการวิง่ กลางแจง ไมตองเผชิญกับสภาพที่มี
ฝนตก แดดรอน หรือมีฝุนละอองตางๆ และถาใชสายพานชนิดใชไฟฟาจะมีระบบตางๆ บนจอภาพ ทําให
ทราบวาการวิ่งของเรานัน้ มีความเร็วอยูใ นระดับใด วิ่งไดระยะทางเทาไร และมีอัตราการเตนของชีพจร
เทาใด เพื่อใชเปนขอมูลเบือ้ งตนในการปรับโปรแกรมออกกําลังกายในครัง้ ตอไป การวิง่ บนสานพานมี
ขอเสียคือ ตองเสียคาใชจายเพราะเครื่องมีราคาแพง และการใชบริการในสถานออกกําลังกายของเอกชน
จะตองเสียคาบริการ ซึ่งมีราคาแพงเชนกัน ดังนั้นควรใชบริการของภาครัฐทีใ่ หบริการดานนีโ้ ดยตรงคือ
สถานทีอ่ อกกําลังกายที่จัดบริการโดยเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการจังหวัด การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งประชาชนทุกคน
สามารถเขาไปใชบริการได
2.3. การวิ่งกลางแจง เปนการวิง่ ทีท่ ําใหเราไดอากาศบริสุทธิ์ ถาวิ่งในสวนสาธารณะหรือวิ่ง
ออกไปนอกเมืองจะไดชมทิวทัศน ทําใหไมเบื่อและไมตองเสียคาใชจาย ทีส่ ําคัญตองระมัดระวังเรื่อง
ความปลอดภัยในกรณีที่ออกวิ่งเพียงคนเดียว
3. การขี่จักรยาน การขีจ่ ักรยานไปตามสถานที่ตางๆ เปนการออกกําลังกายที่ใหประโยชนดาน
การทรงตัว ความคลองแคลววองไว และเปนการฝกความอดทนดวย การขีจ่ ักรยานในสวนสาธารณะหรือ
ในที ่ไ ม มี ม ลพิ ษ นั ้น นอกจากจะเกิ ด ประโยชน ต อ ร า งกายแล ว ยั ง เป น การส ง เสริ ม สุ ข ภาพจากความ
เพลิดเพลินในการชมทิวทัศนรอบดานและอากาศทีบ่ ริสุทธิ์ ซึง่ แตกตางจากการขี่จักรยานแบบตั้งอยูกับที่
ในบานหรือสถานที่ออกกําลังกาย ในการขี่จักรยานมีเทคนิคงายๆ ที่ควรปฏิบัติดังนี้
3.1. ปรับที่นั่งของจักรยานใหเหมาะสม เพราะในการปนตองมีการโยกตัวรวมดวย
3.2. ในการปนจักรยานใหปนดวยปลายเทาตรงบริเวณโคนนิ้ว
3.3. ถาเปนจักรยานแบบตัง้ อยูก ับที่ ในชวงแรกของการฝกควรตั้งความฝดใหนอยเพือ่ อบอุน
รางกายประมาณ 3 – 4 นาที แลวจึงคอยๆ ปรับเพิ่มความฝดของลอมากขึ้นจนหัวใจเตนเร็วถึงอัตราที่
กําหนดไวในเปาหมาย แลวจึงคอยๆ ลดความฝดลงจนเขาสูระยะผอนคลาย เมื่อชีพจรเตนชาลงจนเปน
ปกติจึงหยุดปนจักรยานได
4. การเตนแอโรบิก เปนการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และเปนการออกกําลัง
กายทีไ่ ดเคลือ่ นไหวทุกสวนของรางกาย ประโยชนจากการเตนแอโรบิกคือ การสรางความแข็งแกรงและ
ความอดทนของกลามเนื้อ โดยเฉพาะกลามเนื้อหัวใจเทคนิคในการเตนแอโรบิกมีดังนี้
4.1. ตองเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา เพื่อใหการเตนของหัวใจอยูในระดับที่ตองการ
4.2. ใชเวลาในการเตนแอโรบิก ครั้งละ 20 – 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง
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4.3. สถานที่ที่ใชในการเตนแอโรบิก ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก และถาพื้นที่ใชเตนเปน
พื น้ แข็ ง ผู เ ต น จะต อ งใส ร องเท า สํ า หรั บ เต น แอโรบิ ก โดยเฉพาะ ซึ ง่ พื ้น รองเท า จะช ว ยรองรั บ แรง
กระแทกได
4.4. ควรหลีกเลี่ยงทากระโดด เพราะการกระโดดทําใหเทากระแทกกับพื้น
กิจกรรมการออกกําลังกายดังกลาว เราสามารถเลือกกิจกรรมไดตามความเหมาะสมของเวลาและ
สถานที ่ ดั ง นั ้นจึ ง ควรหาเวลาว า งในแต ล ะวัน ทํา กิจ กรรมออกกํ า ลั ง กายหรือ เล นกี ฬ าเพื ่อสรา งเสริ ม
สมรรถภาพทางกายใหเปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ
นอกจากนีย้ ังมีกิจกรรมการออกกําลังกายรูปแบบอืน่ ๆ ที่ผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความ
สนใจและความพรอมดานรางกาย เวลา สถานที่ อุปกรณ ไดแก การวายน้ํา กิจกรรมเขาจังหวะ ลีลาศ รําวง
การรําไมพลอง โยคะ ไทเกก ฯลฯ รวมถึงกีฬาเพื่อสุขภาพอื่นๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล
ทั้งนี้กิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬ าทีก่ ลาวแลว สามารถเลนเปนกลุมเพือ่ เสริมสร า งสุขภาพและ
ความสัมพันธในชุมชน
การออกกําลังกายสําหรับผูปวย
ผู ท ี ่มี โรคภั ย ไข เจ็ บ เช น โรคเบาหวาน โรคหัว ใจ โรคความดั น โลหิ ตสู ง และผูป  ว ยทีม่ ี โ รค
ประจําตัวทุกโรคทีย่ ังสามารถเคลือ่ นไหวรางกายไดตามปกติ หากไดมีการเคลือ่ นไหวรางกายหรือออก
กําลังกายทีถ่ ูกตองตามสภาพและอาการของโรคจะชวยใหโรคที่เปนอยูห ายเร็วขึน้ อยางไรก็ตามการออก
กํา ลัง กายมีทั้งคุณ และโทษ หากไมรูจัก วิธีทีถ่ ูก ตองอาจเกิดอันตรายไดโดยเฉพาะผูที่มีโรคประจํา ตัว
จะตองคํานึงถึงสุขภาพความพรอมของรางกาย โดยควรปรึกษาแพทยเพื่อตรวจรางกายอยางละเอียดและ
ใหคําแนะนําการออกกําลังกายทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้ ดร.จรวยพร ธรณินทร ผูเชี่ยวชาญดานพลศึกษาไดให
คําแนะนําไวดงั นี้
หลักในการออกกําลังกายสําหรับผูปวย
ผูปวยทุกโรคที่ยังสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ ควรปฏิบัติตนดังตอไปนี้
1. ควรคอยทําคอยไปเริ่มตัง้ แตนอยไปหามากแลวคอยเพิม่ ปริมาณขึ้นและเพิ่มความยากขึ้น
ตามลําดับ
2. ควรออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 10 – 15 นาที เปนอยาง
นอย
3. ตองใหทุกสวนของรางกายไดเคลือ่ นไหว โดยเฉพาะกลามเนื้อบริเวณสําคัญ เชน ทอง แขน
ขา หลัง ลําตัว กลามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือด ตองทํางานหนัก
4. ผูที่มีความดันเลือดสูง ปรอทวัดดานบนเกิน 150 มิลลิเมตรปรอท ดานลางเกิน 100 มิลลิเมตร
ปรอท ตองใหแพทยตรวจ และใหความดันดานบนลดลงต่าํ กวา 130 มิลลิเมตรปรอท และความดันลางต่ํา
กวา 90 มิลลิเมตรปรอท เสียกอนจึงออกกําลังกาย จะโดยวิธีรับประทานยาลดความดันก็ได
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5. สําหรับผูที่เปนโรคเบาหวาน ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกิน 200 มิลลิกรัมปรอท ตองให
ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงต่ํากวา 160 มิลลิกรัมปรอทเสียกอน จึงคอยออกกําลังกาย โดยวิธีรับประทานยา
ทีห่ มอสัง่ กินเปนประจํา หรือลดอาหารพวกแปง และน้ําตาลลงมากๆ แลวกินผักและผลไมที่ไมหวาน
จัดแทน
6. ผูที่ปวยเปนโรคหัวใจทุกชนิด ควรปรึกษาแพทยกอนออกกําลังกาย หรือวิ่งแขงขันประเภท
ตางๆ
7. ผู สู งอายุ ตั้งแต 60 ป ขึ ้นไป และผูมี น้ําหนั กเกินมากๆ ควรปรึกษาแพทย กอนจะเริ่มตนออก
กําลังกาย
8. ผูปวยทุกคนหรือคนปกติที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป ควรไดรับการตรวจสุขภาพและจิตใจกอน
ลงมืออกกําลังกาย เมื่อแพทยอนุญาตใหออกกําลังกาย จึงคอยๆ เริ่มไปออกกําลังกายทีนอยๆ
สําหรับผูปวยทุกโรค การออกกําลังกายควรเริ่มตนจากการเดินเปนวิธีที่ปลอดภัยเปนโอกาสให
รางกายไดทดลองโดยเริ่มเดินประมาณ 2 สัปดาหกอน เพือ่ ใหรางกายปรับตัวในการทีต่ องทํางานหนักขึ้น
ควรสังเกตตัวเองวาถาออกกําลังกายถูกตองแลวรางกายจะกระปรี้กระเปรา นอนหลับสนิท จิตใจราเริง
มีเรี่ยวแรงมากขึ้น
หลังจากเดินชาใน 2 สัปดาหแรกจึงคอยเดินเร็วใหกาวเทายาวๆ ขึน้ ในสัปดาหที่ 3 – 4 ถาทานไม
เจ็บปวยไมมากนัก พอขึ้นสัปดาหที่ 5 อาจจะเริ่มวิ่งเบาๆ สลับกับการเดินก็ได ถามีอาการผิดปกติเตือน
เชน วิงเวียน หัวใจเตนแรงมาก หรือเตนถี่สลับเบาๆ หายใจขัดรูสึกเหนื่อยผิดปกติหรืออาการหนามืดคลาย
จะเปนลม ผูที่มีอาการดังกลาวก็ควรหยุดออกกําลังกาย การวิ่งระยะตนๆ ควรวิ่งเหยาะๆ ชาๆ วันละ 5 – 10
นาที แลวคอยเพิ่มขึ้นทีละนอย
การออกกํา ลั งกายที ่ป ลอดภัย ที่สุดอีก วิธีหนึง่ สํา หรับ ผูป วยคือกายบริหาร ยืดเสน ยืดสายให
กลามเนื้อ ขอตอไดออกแรงโดยยึดหลักดังนี้
1. กายบริหารวันละ 10 นาทีทุกวัน
2. ทาที่ใชฝกควรเปน 6 – 7 ทา ตอวันใน 2 สัปดาหแรกใหฝกทาละ 5 – 10 รอบ สัปดาห 3 – 4
เพิ่มเปน 12 รอบ
3. เปลี ่ยนทา ฝก ไม ให เบื ่อหนา ย เลือกทาบริหารกลามเนื้อมัดใหญๆ เชน ทอนขา ทอนแขน
ตนคอ หัวไหล
4. ทาซอยเทาอยูก ับทีแ่ ละทากระโดดเชือกถาเลือกทําใหพึงระวังเปนพิเศษ ในผูป วยหนักและ
ผูสูงอายุ
5. ถึงแมวาจะรูสึกวาแข็งแรง สดชื่นก็ไมควรฝกหักโหมออกกําลังกายมากเกินไป ทาบริหารแต
ละทาไมควรฝกเกินทาละ 30 รอบและไมฝกเกิน 30 ทา ในแตละวัน
6. ตรวจสอบความก า วหน า ในการออกกํ า ลัง กายโดยการชัง่ น้าํ หนัก สว นคนทีม่ ีรู ป รา งได
สัดสวนน้าํ หนักไมควรเปลีย่ นแปลงมากนัก
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7. วัดชีพจรที่ซอกคอหรือขอมือคนทั่วๆ ไป ถาไมเจ็บปวยเปนไขผูชายเฉลี่ยอัตราการเตนของ
หัวใจหรือชีพจร 70 – 75 ตุบตอนาที ผูหญิง 74 – 76 ตุบตอนาที สวนผูปวยที่มีพิษไขจะมีชีพจรสูงกวาปกติ
แตถารางกายสมบูรณแข็งแรงขึน้ ชีพจรควรลดลงอยางนอยจากเดิม 5 – 10 ตุบตอนาที แสดงวาหัวใจ
ทํางานดีขึ้น
สรุป

การออกกําลังกายแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่ผูออกกําลังกายตองคํานึงถึง เชน การขี่จักรยาน
มีจุดที่ควรระมัดระวังอยูที่หัวเขา ผูที่ขอเขาไมแข็งแรงหรือมีการอักเสบถาออกกําลังกายดวยการขี่จักรยาน
จะทําใหเกิดการอักเสบมากยิ่งขึน้ ฉะนัน้ การเลือกวิธีการออกกําลังกายจะตองคํานึงถึงขอจํากัดของสภาพ
รางกาย โดยพยายามหลีกเลีย่ งการใชอวัยวะสวนทีเ่ สีย่ งอันตรายของตนเองใหนอยที่สุดหรือรักษาใหหาย
เสียกอน จึงคอยออกกําลัง โดยเริ่มจากเบาๆ แลวเพิ่มความหนักทีละนอย
สวนบุคคลที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทยกอนออกกําลังกายและตองสังเกตอาการผิดปกติที่
เกิดขึ้นระหวา งการออกกํา ลัง กายหรือหลัง การออกกําลังกายทุกครัง้ ทั้งนี้การออกกําลังกายที่ถูก ตอง
เหมาะสมควรอยูในการดูแลของแพทย ยอมกอใหเกิดประโยชนมากกวาเปนโทษอยางแนนอน นอกจากนี้
พึงระลึกวาการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับคนหนึ่ง อาจไมใชการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับ
อีกคนหนึง่
กิจกรรม
1. ฝกการจับชีพจรที่คอและขอมือ
2. ใหชวยกันวิเคราะหเพื่อนในกลุมวา บุคคลใดมีสุขภาพแข็งแรงหรือออนแอ แลวแบงกลุม
ตามความแข็งแรง
3. จัดโปรแกรมออกกําลังกายสําหรับเพื่อนในแตละกลุมใหมีความเหมาะสมกับสภาพรางกาย
และความพรอมของแตละกลุมที่แบงไวในขอ 2
4. สาธิตการออกกําลังกายของทุกกลุม พรอมอธิบายถึงประโยชนและความเหมาะสมกับวิธีการ
ที่สาธิตวา เหมาะสมอยางไร มีประโยชนอยางไร
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บทที่ 5
โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
สาระสําคัญ
มีความรูแ ละสามารถปฏิบัติตนในการปองกันโรคทีถ่ ายทอดทางพันธุกรรมได สามารถแนะนํา
ขอมูลขาวสาร และแหลงบริการเพื่อปองกันโรคแกครอบครัว และชุมชนได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายโรคที่ที่ถายทอดทางพันธุกรรม สาเหตุ อาการ การปองกันและการรักษาโรคตางๆ
2. อธิบายหลกการและเหตุผลในการวางแผนรวมกับชุมชน เพือ่ ปองกันและหลีกเลีย่ งโรคที่
ถายทอดทางพันธุกรรม
3. อธิบายผลกระทบของพฤติกรรม สุขภาพที่มีตอการปองกันโรค
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่สําคัญ
2.1 โรคทาลัสซีเมีย
2.2 โรคฮีโมฟเลีย
2.3 โรคเบาหวาน
2.4 โรคภูมิแพ
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เรื่องที่ 1 โรคที่ถา ยทอดทางพันธุกรรม

โรคติดตอทางพันธุกรรมคืออะไร
การทีม่ นุษยเกิดมามีลักษณะแตกตางกัน เชน ลักษณะ สีผิว ดํา ขาว รูปราง สูง ต่ํา อวน ผอม ผม
หยิ ก หรื อเหยี ย ดตรง ระดั บ สติ ป ญญาสูง ต่ํา ลัก ษณะดัง กลา วจะถูก ควบคุม หรือกํา หนดโดย “หนวย
พันธุกรรมหรือยีนส” ทีไ่ ดรับการถายทอดมาจากพอและแม นอกจากนีห้ ากมีความผิดปกติใด ๆ ที่แฝงอยู
ในหนวยพันธุกรรม เชน ความพิการหรือโรคบางชนิด ความผิดปกตินัน้ ก็จะถูกถายทอดไปยังรุน ลูกตอ ๆ
ไปเรียกวา โรคติดตอหรือโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
ความผิดปกติที่แฝงอยูในหนวยพันธุกรรม (ยีน) ของบิดา มารดา เกิดขึ้นโดยไดรับการถายทอดมา
จาก ปู ยา ตา ยาย หรือบรรพบุรุษรุนกอน หรือเกิดขึ้นจากการผาเหลาของหนวยพันธุกรรม ซึ่งพบในเซลล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิม โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การไดรับรังสีหรือสารเคมีบางชนิด
ทั้งนี้ ความผิดปกติที่ถายทอดทางพันธุกรรมสามารถเกิดขึ้นไดทั้งสองเพศ บางชนิดถายทอด
เฉพาะเพศชาย บางชนิดถายทอดเฉพาะในเพศหญิง ซึ่งควบคุมโดยหนวยพันธุกรรมหรือยีนเดน และ
หนวยพันธุกรรมหรือยีนดอย บนโครโมโซมของมนุษย
โครโมโซมคืออะไร
โครโมโซม คือแหลงบรรจุหนวยพันธุกรรมหรือยีน ซึ่งอยูภายในเซลลของมนุษย ความผิดปกติ
ของโครโมโซมจะกอใหเกิดความไมสมดุลของยีน ถาหากมีความผิดปกติมากหรือเกิดความไมสมดุลมาก
ในขณะตั้งครรภจะทําใหทารกแทงหรือตายหลังคลอดได ถาหากความผิดปกตินอยลง ทารกอาจคลอด
และรอดชีวิตแตจะมีอาการผิดปกติ พิการแตกําเนิด หรือสติปญญาต่ํา เปนตน
โครโมโซมของคนเรามี 23 คู หรือ46 แทง แบงออกเปนสองชนิด คือ
ออโตโซม (Autosome) คือโครโมโซมรางกาย มี 22 คู หรือ 44 แทง
เซ็กโครโมโซม(Sex Chromosome) คือโครโมโซมเพศ มี 1 คู หรือ 2 แทง
โครโมโซมเพศในหญิงจะเปนแบบ XX
โครโมโซมเพศในชายจะเปนแบบ XY
ความผิดปกติที่ถายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมรางกาย (Autosome)
- เกิดขึ้นไดทุกเพศและแตละเพศมีโอกาสเกิดขึ้นเทากัน
ลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนดอยบนโครโมโซม ไดแก โรคทารัสซีเมีย ผิวเผือก เซลลเม็ดเลือด
แดงเปนรูปเคียว
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนเดนบนโครโมโซม ไดแก โรคทาวแสนปม นิ้วมือสั้น คนแคระ
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ความผิดปกติที่ถายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมเพศ (Sex Chromosome)
- เกิดขึ้นไดทุกเพศ แตโอกาสเกิดขึน้ จะมีมากในเพศใดเพศหนึง่
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนดอยบนโครโมโซม X ไดแก หัวลาน ตาบอดสี พันธุกรรมโรคภาวะ
พรองเอนไซม จี- 6- พีดี (G-6-PD) โรคกลามเนื้อแขนขาลีบ การเปนเกย เนื่องจากควบคุมดวยยีนดอยบน
โครโมโซม X จึงพบในเพศชายมากกวาในเพศหญิง (เพราะผูชายมี X ตัวเดียว)
ความผิดปกติของพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรมมีความรุนแรงเพียงใด
1. รุนแรงถึงขนาดเสียชีวิต ตั้งแตอยูในครรภ เชน ทารกขาดน้ําเนื่องจากโรคเลือดบางชนิด
2. ไมถึงกับเสียชีวิตทันที แตจะเสียชีวิตภายหลัง เชน โรคกลามเนื้อลีบ
3. มีระดับสติปญญาต่ํา พิการ บางรายไมสามารถชวยเหลือตนเองได หรือชวยเหลือตัวเองได
นอย เชน กลุมอาการดาวนซินโดรม
4. ไมรุนแรงแตจะทําใหมีอุปสรรคในการดํารงชีวิตประจําวันเพียงเล็กนอย เชน ตาบอดสี
ตัวอยาง ความผิดปกติทางพันธุกรรมทีพ่ บบอย เชน กลุม ดาวนซนิ โดรม โรคกลามเนื้อลีบ มะเร็งเม็ดเลือดขาวบาง
ชนิด
จะปองกันการกําเนิดบุตรที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมไดหรือไม
ความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิด สามารถตรวจพบไดตั้งแต กอนตั้งครรภออน ๆ โดยการ
ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม และถาหากเปนโรคเลือดทาลัสซีเมีย สามารถตรวจเลือดบิดาและ
มารดาดูวาเปนพาหนะของโรคหรือไม
เมื่อพบความผิดปกติประการใด จะตองไปพบแพทยทม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะดานเพื่อทําการวางแผน
การมีบุตรอยางเหมาะสมและปลอดภัย
กรณีใดบางทีค่ วรจะไดรบั การวิเคราะหโครโมโซม
1. กอนตัดสินใจมีบุตร ควรตรวจกรองสภาพทางพันธุกรรมของคูสมรส เพื่อทราบระดับความ
เสี่ยง
2. กรณีมีบุตรยาก แทงลูกบอย เคยมีบุตรตายหลังคลอด หรือเสียชีวิตหลังคลอดไมนาน เคยมี
บุตรพิการแตกําเนิด หรือปญญาออน
3. กรณีที่มารดาตั้งครรภที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
4. กรณีที่ไดรับสารกัมมันตรังสีหรือสารพิษ ที่สงสัยวาจะเกิดความผิดปกติของโครโมโซม
5. กรณีเด็กแสดงอาการผิดปกติตั้งแตกําเนิด หรือมีภาวะปญญาออน
การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมสามารถตรวจไดจากอะไรบาง
การตรวจความผิดปกติของโคโมโซม สามารถตรวจไดจาก
1. เลือด
2. เซลลในน้ําคร่ํา
3. เซลลของทารก
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4. เซลลจากไขกระดูก
5. เซลลอื่น ๆ

เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่สําคัญ

โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมที่พบโดยทั่วไป ไดแก โรคทาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟเลีย โรคตาบอดสี
โรคคนเผือก โรคเบาหวาน รวมถึงกลุมอาการดาวนซินโดรม (Down’s syndrome) หรือ โรคปญญาออน เปน
ตน ซึ่งโรคติดตอที่ถายทอดทางพันธุกรรมนี้ หากไมมีการตรวจพบหรือคัดกรองกอนการสมรส จะเกิด
ปญหาตามมามากมาย เชน อาจทําใหเกิดพิการ หรือ เสียชีวิตในที่สุด รวมทั้งเกิดปญหาดานภาวการณเลี้ยง
ดูและการรักษา ขั้นกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูปวยและครอบครัวเปนอยางมาก ดังนั้นจึงควรมีการ
ตรวจรางกายเพื่อหาความผิดปกติของคูสมรส กอนแตงงานหรือกอนตั้งครรภโดยปจจุบันมีแพทยที่
สามารถใหคําปรึกษาและตรวจรักษาไดถูกโรงพยาบาล
โรคทีถ่ า ยทอดพันธุกรรมที่สําคัญ ไดแก
2.1 โรคทาลัสซีเมีย
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (อังกฤษ:thalassaemia) เปนโรคเลือดจางที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม ทําใหมีการสรางโปรตีนที่เปนสวนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดผิดปกติ จึงทําใหเม็ดเลือด
แดงมีอายุสั้นกวาปกติ แตกงาย ถูกทําลายงาย ผูป วยทีเ่ ปนโรคนีจ้ ึงมีเลือดจาง โรคนีพ้ บไดทัห้ ญิงและชาย
ปริมาณเทาๆ กัน ถายทอดมาจากพอและแมทางพันธุกรรมพบไดทั่วโลก และพบมากในประเทศไทยดวย
เชนกัน
ประเทศไทยพบผูปวยโรคนี้รอยละ 1และพบผุท ี่มีพาหะนําโรคถึงรอยละ 30-40 คือประมาณ 2025 ลานคน [1] เมื่อพาหะแตงงานกันและพบยีนผิดปกติรวมกัน ก็อาจมีลูกที่เกิดโรคนี้ได ซึ่งประมาณ
การณวาจะมีคนไทยเปนมากถึง 500,000 คน โรคนีท้ ําใหเกิดโลหิตจางโดยเปนกรรมพันธุของการสราง
เฮโมโกลบิน ซึ่งมีสีแดงและนําออกซิเจนไปเลี้ยงรางกายสวนตางๆ
ธาลัสซีเมียเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของการสังเคราะหเฮโมโกลบินที่เกิดจากความ
เปลีย่ นแปลงในอัตราการสรางสายโปรตีนโกลบิน การทีม่ ีอัตราการสรางสายโกลบินชนิดหนึง่ ๆ หรือ
หลายชนิดลดลงจะรบกวนการสรางเฮโมโกลบินและทําใหเกิดความไมสมดุลในการสรางสายโกลบิน
ชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดลดลงจะรบกวนการสรางเฮโมโกลบินและทําใหเกิดความไมสมดุลในการสราง
สายโกลบินปกติอื่น
เฮโมโกลบินปกติประกอบดวยสายโกลบินสองชนิด (แอลฟาและไมใชแอลฟา) ในอัตราสวน 1:1
วสบโกลบิ นปกติ ส วนเกิ นจะตกค างและสะสมอยูใ นเซลลใ นรูป ของผลผลิตที่ไ มเสถีย ร ทํา ใหเซลล
เสียหายไดงาย
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ชนิดและอาการ
ธาลัสซีเมีย แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก แอลฟาธาลัสซีเมีย และเบตาธาลัสซีเมีย ซึง่ ก็คือ ถามี
ความผิ ด ปกติ ข องสายแอลฟา ก็ เ รี ย กแอลฟาธาลั ส ซี เ มีย และถา มี ค วามผิด ปกติ ข องสายเบต า ก็เ รี ย ก
เบตาธาลัสซีเมีย
เบตาธาลัส ซีเมีย เบตาธาลัสซีเมีย จะเกิดขึน้ เมื่อสายเบตาในเฮโมโกลบินนั้นสรา งไมสมบูรณ
ดังนั้น เฮโมโกลบินจึงขนสงออกซิเจนไดลดลง ในเบตาธาลัสซีเมียสามารถแบงออกไดเปนหลายชนิดยอย
ขึ้นอยูกับความสมบูรณของยีนสในการสรางสายเบตา
ถามียีนสทีส่ รางสายเบตาไดไมสมบูรณ 1 สาย (จากสายเบตา 2 สาย) ภาวะซีดอาจมีความรุนแรง
ไดปานกลางถึงมาก ในกรณีนี้เกิดจากไดรับยีนสที่ผิดปกติมาจากทั้งพอและแม
ถามีภาวะซีดปานกลาง จําเปนตองไดรับ เลือดบอยๆ โดยปกติแลวสามารถมีชีวิตไดจนถึงวัย
ผูใ หญ แตถามีภาวะซีดที่รุนแรงมักจะเสียชีวิตกอนเนื่องจากซีดมาก ถาเปนรุนแรงอาการมักจะเริม่ ตน
ตัง้ แตอายุ 6 เดือนแรกหลังเกิด แตถาเด็กไดรับเลือดอยางสม่าํ เสมอตั้งแตแรกเริ่มก็มักจะมีชีวิตอยูไ ดนาน
มากขึ้น แตอยางไรก็ตามก็มักจะเสียชีวิต เนื่องจากอวัยวะตางๆ ถูกทําลาย เชน หัวใจ และตับ
แหลงระบาดของเบตาธาลัสซีเมีย ไดแก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแถบเมดิเตอเรเนียน
แอลฟาธาลัสซีเมีย แอลฟาธาลัสซีเมีย เกิดขึ้นเนื่องจากเฮโมโกลบินในสายแอลฟามีการสราง
ผิดปกติ โดยปกติแลว จะมีแหลงระบาดอยูใ นแถบตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก ไดแก ไทย จีน ฟลิปปนส
และบางสวนของแอฟริกาตอนใต
ความผิดปกติเกีย่ วกับการสรางสายแอลฟา โดยปกติแลวสายแอลฟา 1 สายจะกําหนดโดยยีนส 1
คู(2 ยืน) ดังนี้
ถามีความผิดปกติเกี่ยวกับยียนสในการสรางสายแอลฟา 1 ยีนส จะไมมีอาการใดๆ แตจะเปน
พาหะทีส่ งยืนนี้ไปยังลูกหลาน ถามีความผิดปกติเกีย่ วกับยีนสในการสรางสายแอลฟา 2 ยีนส จะมีภาวะ
ซีดเพียงเล็กนอย แตไมจําเปนตองไดรับการรักษา ถามีความผิดปกติเกีย่ วกับยีนสในการสรางสายแอลฟา
3 ยีน จะเกิดภาวะซีดไดตั้งแตรุนแรงนอย จนถึงรุนแรงมาก บางครั้ง เรีย กวา เฮโมโกลบิน H ซึ่งอาจ
จําเปนตองไดรับเลือด ถามีความผิดปกติเกีย่ วกับยีนสในการสรางสายแอลฟา 4 ยีน จะเสียชีวิตภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ ภายหลังจากเกิดออกมา เรียกวา เฮโมโกลบินบารด
อาการ

จะมีอาการซีด ตาขาวสีเหลือง ตัวเหลือง ตับโต มามโต ผิวหนังดําคล้ํา กระดูกใบหนาจะเปลี่ยน
รูป มีจมูกแบ กะโหลกศรีษะหนา โหนกแกมนูนสูง คางและขากรรไกรกวางใกญ ฟนบนยืน่ กระดูกบาง
เปราะ หั ก ง าย ร า งกายเจริ ญเติ บ โตชา กว า คนปกติ แคระแกร็น ทองปอง ในประเทศไทยมีผูเ ปนโรค
ประมาณรอยละ 1 ของประชากรหรือประมาณ 6 แสนคน
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โรคเลือดจางธาลัสซีเมียมีอาการตั้งแตไมมีอาการใดๆ จนถึงมีอาการรุนแรงมากที่ทําใหเสียชีวิต
ตัง้ แตอยูใ นครรภหรือหลังคลอดไมเกิน 1 วัน ผูท ี่มีอาการจะซีดมากหรือมีเลือดจางมาก ตองใหเลือดเปน
ประจํา หรือมีภาวะติดเชื้อบอยๆ หรือมีไขเปนหวัดบอยๆ ได มากนอยแลวแตชนิดของธาลัสซีเมียซึ่งมี
หลายรูปแบบ ทั้งแอลฟา-ธาลัสซีเมีย และเบตา-ธาลัสซีเมีย
ผูที่มีโอกาสเปนพาหะ
- ผูที่มีญาติพี่นองเปนโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะเปนพาหะหรือมียีนสแฝงสูง
- ผูที่มีลูกเปนโรคนี้ แสดงวาทั้งคูสามีภรรยาเปนพาหะหรือมียีนสแฝง
- ผูที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคธาลัสซีเมีย
- ถาผูปวยที่เปนโรคธาลัสซีเมียและแตงงานกับคนปกติที่ไมมียีนสแฝง ลูกทุกคนจะมียีนสแฝง
- จากการตรวจเลือดดวยวิธพี เิ ศษดูความผิดปกติของเฮโมโกลบิน
โอกาสเสี่ยงของการมีลูกเปนโรคธาลัสซีเมีย
ถาทั้งพอและแมเปนโรคธาลัสซีเมีย (ปวยทั้งคู)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งลูกทุกคนจะปวยเปนโรคธาลัสซีเมีย
- ในกรณีนี้จึงไมมีลูกที่เปนปกติเลย
ถาทั้งพอและแมมียีนสแฝง (เปนพาหะทั้งคู)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะเปนปกติ เทากับ รอยละ 25 หรือ 1 ใน 4
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะมียีนสแฝง (เปนพาหะ) เทากับ รอยละ 50 หรือ 2 ใน
4
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่จะมีลูกจะเปนธาลัสซีเมีย เทากับ รอยละ 25 หรือ 1 ใน 4
ถาพอหรือแมเปนยีนแฝงเพียงคนเดียว (เปนพาหะ 1 คน ปกติ 1 คน)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่จะมีลูกปกติเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
- ในการตั้งครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะมียีนสแฝงเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
ถาพอหรือแมเปนโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวและอีกฝายมียีนสปกติ (เปนโรค 1 คน ปกติ 1 คน)
- ในการตั้งครรภแตละครั้งลูกทุกคนจะมียีนสแฝง หรือเทากับเปนพาหะรอยละ 100
- ในกรณีนี้จึงไมมีลูกที่ปวยเปนโรคธาลัสซีเมีย และไมมีลูกที่เปนปกติดวย
ถาพอหรือแมเปนโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวและอีกฝายมียีนสแฝง (เปนโรค 1 คน เปนพาหะ 1 คน)
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- ในการมีครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะปวยเปนโรคเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
- ในการมีครรภแตละครั้งโอกาสที่ลูกจะมียีนสแฝงเทากับรอยละ 50 หรือ 1 ใน 2
- ในกรณีนี้จงึ ไมมีลูกที่เปนปกติเลย
การรักษา
1. ใหรับประทานวิตามินโฟลิควันละเม็ด
2. ใหเลือดเมื่อผูปวยซีดมากและมีอาการของการขาดเลือด
3. ตัดมามเมื่อตองรับเลือดบอยๆ และมามโตมากจนมีอาการอึดอัดแนนทอง กินอาหารไดนอย
4. ไมควรรับประทานยาบํารุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก
5. ผูปวยที่อาการรุนแรงซีดมาก ตองใหเลือดบอยมากจะมีภาวะเหล็กเกิน อาจตองฉีดยาขับเหล็ก
ปลูกถายไขกระดูก
โดยการปลู ก ถ า ยเซลล ต น กํ า เนิ น ดของเม็ ด เลื อ ด ซึ ง่ นํ า มาใช ใ นประเทศไทยแล ว ประสบ
ความสํ า เร็ จ เช นเดี ย วกั บ การปลู ก ถ า ยไขกระดูก ซึง่ ทํ า สํา เร็จ ในประเทศไทยแลวหลายราย เด็ ก ๆ ก็
เจริญเติบโตปกติเหมือนเด็กธรรมดาโดยหลักการ คือ นําไขกระดูกมาจากพี่นองในพอแมเดียวกัน (ตาง
เพศก็ใชได) นํามาตรวจความเหมาะสมทางการแพทยหลายประการ และดําเนินการชวยเหลือ
การเปลี่ยนยีนส
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีทันสมัยลาสุดคือการเปลี่ยนเปน ซึ่งกําลังดําเนินการวิจัยอยู
แนวทางการปองกันโรคทาลัสซีเมีย
- จัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย เพือ่ จะไดมีความรู ความสามารถในการวินิจแย
หรือใหคําปรึกษาโรคทาลัสซีเมียไดถูกวิธี
- จัดใหมีการใหความรูประชาชน เกี่ยวกับโรคทาลัสซีเมีย เพื่อจะไดทําการคนหากลุมที่มีความ
เสี่ยง และใหคําแนะนําแกผูที่เปนโรคทาลัทซีเมีย ในการปฏิบัติตัวไดอยางถูกวิธี
- จัดใหมีการใหคําปรึกษาแกคูสมรส มีการตรวจเลือดคูสมรส เพื่อตรวจหาเชื้อโรคทาลัทซีเมีย
และจะไดใหคําปรึกษาถึงความเสี่ยง ที่จะทําใหเกิดโรคทาลัทซีเมียได รวมถึงการแนะนํา และการควบคุม
กําเนินที่เหมาะสมสําหรับรายที่มีการตรวจพบวาเปนโรคทาลัสซีเมียแลวเปนตน
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2.3 โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเปนภาวะที่รางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ เกิดเนือ่ งจากการขาด
ฮอรโมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อตออินซูลิน ทําใหน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้นอยูเปนเวลานานจะเกิดโรคแทรกซอนตออวัยวะตางๆ เชน ตา ไต และระบบประสาท
ฮอรโมนอินซูลินมีความสําคัญตอรางกายอยางไร
อินซูลินเปนฮอรโมนสําคัญตัวหนึง่ ของรางกาย สรางและหลัง่ จากเบตาเซลลของตับออน ทํา
หนาที่เปนตัวพาน้ําตาลกลูโคสเขาสูเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย เพื่อเผาผลาญเปนพลังงานในการดําเนิน
ชีวิต ถาขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ไมดี รางกายจะใชน้าํ ตาลไมได จึงทําใหน้าํ ตาลในเลือดสูงมีอาการ
ตางๆของโรคเบาหวาน นอกจากมีความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารคารโบไฮเดรตแลว ยังมีความ
ผิดปกติอื่น เชน มีการสลายของสารไขมันและโปรตีนรวมดวย
อาการของโรคเบาหวาน
คนปกติกอนรับประทานอาหารเชา จะมีระดับน้ําตาลในเลือดรอยละ 10-110 มก. หลัง
รับประทานอาหารแลว 2 ชั่วโมง ระดับน้ําตาลไมเกินรอยละ 1-40 มก. ผูที่ระดับน้ําตาลสูงไมมาก อาจจะ
ไมมีอาการอะไร การวินิจฉัยโรคเบาหวานจะทําไดโดยการเจาะเลือด
อาการที่พบบอย ไดแก
1. การมีปสสาวะบอย ในคนปกติมักไมตองลุกขึ้นปสสาวะในเวลากลางคืน หรือปสสาวะไมเกิน
1 ครั้ง เมื่อน้ําตาลในกระแสเลือดมากกวา 180 มก. โดยเฉพาะในเวลากลางคืนน้ําตาลจะถูกขับออกทาง
ปสสาวะ ทําใหน้ําถูกขับออกมากขึ้นจึงมีอาการปสสาวะบอยและเกิดสูญเสียน้ํา และอาจพบวาปสสาวะมี
มดตอม
2. ผูปวยจะหิวน้ําบอย เนื่องจากตองทดแทนน้ําที่ถูกขับออกทางปสสาวะ
3. ผูปวยจะกินเกง หิวเกง แตน้ําหนักจะลดลงเนื่องจากรางกายนําน้ําตาลไปใชเปนพลังงานไมได
จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกลามเนื้อแทน
4. ออนเพลีย น้ําหนักลด เกิดจากรางกายไมสามารถใชน้ําตาลจึงยอยสลายสวนที่เปนไขมัน และ
โปรตีนออกมา
5. อาหารอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดแก อาการคัน อาการติดเชื้อ แผลหายชา
- คันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อรา โดยเฉพาะบริเวณชองคลอดของผูหญิง สาเหตุของอาการคัน
เนื่องจาก ผิวแหงไป หรือมีอาการอักเสบของผิวหนัง
- เห็นภาพไมชัด ตาพรามัว ตองเปลี่ยนแวนบอย เชน สายตาสั้น ตอกระจก น้ําตาลในเลือดสูง
- ชาไมมีความรูสึก เจ็บตามแขน ขา บอย หยอนสรรมภาพทางเพศ เนื่องจากน้ําตาลสูงนาน ๆ
ทําใหเสนประสาทเสื่อม
- เกิดแผลที่เทาไดงาย เพราะอาการชาไมรูสึก เมื่อไดรับบาดเจ็บ
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2.4 โรคภูมแิ พ
โรคภูมิแพ คือ โรคที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินตอสารกอภูมิแพ ซึ่งในคนปกติไมมีปฏิกิริยานี้
เกิดขึ้นผูที่เปนโรคภูมิแพมีปฏิกิริยาภูมิไวเกินตอ ฝุน ตัวไรฝุน เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว เกสร
ดอกไม เปนตน สารที่กอใหเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินนี้เรียกวา “สารกอภูมิแพ” โรคภูมิแพ สามารถแบงได
ตามอวัยวะที่เกิดโรคไดเปน 4 โรค คือ
-

โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ หรือโรคแพอากาศ
โรคตาอักเสบจากภูมิแพ
โรคหอบหืด
- โรคผื่นภูมิแพผิวหนัง
โรคภูมิแพ จัดเปนโรคที่พบบอยโรคหนึ่งในประเทศไทย จากการศึกษาอัตราการความชุกของ
โรคในประเทศไทย มีอัตราความชุกอยูระหวาง 15-45% โดยประมาณ โดยพบโรคโพรงจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ มีอัตราชุกสูงสุดในกลุมโรคภูมิแพ นั่นหมายความวา ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ มีปญหา
เกี่ยวกับโรคภูมิแพอยู
โรคภูมิแพสามารถถายทอดทางกรรมพันธุ คือถายทอดจากพอและแมมาสูลูก เหมือนภาวะอื่น ๆ
เชน หัวลาน ความสูง สีของตา เปนตน ในทางตรงกันขาม แมวาพอแมของคุณเปนโรคภูมิแพ คุณอาจจะ
ไมมีอาการใด ๆ เลยก็ได
โดยปกติ ถาพอหรือแม คนใดคนหนึ่งเปนโรคภูมิแพ ลูกจะมีโอกาสเปนโรคภูมิแพประมาณ 25%
แตถาทั้งพอและแมเปนโรคภูมิแพทั้งคู ลูกที่เกิดออกมามีโอกาสเปนโรคภูมิแพสูงถึง 66% โดยเฉพาะโรค
โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ จะมีอัตราการถายทอดทางกรรมพันธุสูงที่สุด
โรคภูมิแพ อาจหายไปไดเองเฉพาะเมื่อผูปวยโตเปนผูใหญ แตสวนใหญมักไมหายขาด โดย
อาการของโรคภูมิแพอาจสงบลงไปชวงหนึ่ง และมักจะกลับมาเปนใหม
สรุป

โรคถายทอดทางพันธุกรรมนับวาเปนปญหาที่สําคัญ ซึ่งอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตตั้งแตคลอด
ออกมา หรือไดรับความทรมานจากโรค เมื่อเกิดอาหารแลวไมมีทางรักษาใหหายขาดได มีเพียงรักษาเพื่อ
บรรเทาอาการเทานั้น หรือควบคุมใหโรคแสดงอาการออกมา ดังนั้นการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรม
และการใหคําปรึกษาทางดานพันธุศาสตรแกคูสมรส รวมทั้งการตรวจสุขภาพกอนการแตงงานจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนการปองกันกอนการตั้งครรภ ซึ่งแพทยตามสถานพยาบาลสามารถให
คําแนะนําปรึกษาได
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กิจกรรม
ตอบคําถามตอไปนี้ แลวบันทึกในแฟมสะสมงานพรอมอธิบายในชั้นเรียน
1. โรคทาลัสซีเมียเกิดจากสาเหตุอะไรและมีกี่ประเภทอะไรบาง
2. โรคภูมิแพเกิดจากสาเหตุอะไรและมีอวัยวะใดบางที่เกิดโรคภูมิแพได
3. สํารวจเลื่อในกลุมวาใครเปนโรคภูมิแพบาง เพื่อจะไดออกมาอภิปรายใหทราบถึงอาการที่เปน
และสันนิษฐานหาสาเหตุ และคนหาวิธกี ารปองกันรวมกัน
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บทที่ 6
ความปลอดภัยจากการใชยา
สาระสําคัญ
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใชยาที่ถกู ตอง สามารถจําแนกอันตรายที่เกิด
จากการใชยาได รวมทั้งวิเคราะหความเชื่อและอันตรายจากยาประเภทตาง ๆ เชน ยาบํารุงกําลัง ยาดอง
เหลา ตลอดจนการปองกัน และชวยเหลือเมื่อเกิดอันตรายจากการใชยาไดอยางถูกตอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. รูและเขาใจ หลักการและวิธีการใชยาที่ถูกตอง
2. จําแนกอันตรายจากการใชยาประเภทตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
3. วิเคราะหผลกระทบจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใชยาได
4. ปฐมพยาบาลและใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับอันตรายจากการใชยาไดอยางถูกตอง
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใชยาที่ถูกตอง
เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยา
เรื่องที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับการใชยา
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เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใชยาทีถ่ กู ตอง

การใชยาที่ถูกตองมีหลักการดังนี้
1. อา นฉลากยาให ละเอี ยดกอนการใชทุกครัง้ ซึง่ โดยปกติย าทุกขนาดจะมีฉ ลากบอกชื อ่ ยา
วิธีการใชยา ขอหามในการใชยา และรายละเอียดอืน่ ๆ ไวดวยเสมอ จึงควรอานใหละเอียดและปฏิบัติตาม
คําแนะนําอยางเครงครัด
2. ใชยาใหถูกชนิดและประเภทของยา ซึง่ ถาผูใ ชยาหยิบยาไมถูกตองจะเปนอันตรายตอผูใ ชและ
รักษาโรคไมหาย เนื่องจากยาบางชนิดจะมีชือ่ สี รูปราง หรือภาชนะบรรจุคลายกัน แตตัวยาสรรพคุณยาที่
บรรจุภายในจะตางกัน
3. ใชยาใหถูกขนาด เพราะการใชยาแตละชนิดในขนาดตางๆ กัน จะมีผลในการรักษาโรคได ถา
ไดรับขนาดของยานอยกวาที่กําหนดหรือไดรับขนาดของยาเพียงครึง่ หนึง่ อาจทําใหการรักษาโรคนัน้ ไม
ไดผลและเชือ้ โรคอาจดื้อยาได แตหากไดรับยาเกินขนาดอาจเปนอันตรายตอรางกายได ดังนั้น จึงตองใช
ยาใหถูกตองตามขนาดของยาแตละชนิด เชน ยาแกปวดลดไข ตองใชครั้งละ 1 – 2 เม็ด ทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง
เปนตน
4. ใช ย าให ถู ก เวลา เนื่ องจากยาบางชนิ ดต อ งรับ ประทานก อนอาหาร เชน ยาปฏิชี ว นะพวก
เพนนิซิลลิน เพราะยาเหลานี้จะดูดซึมไดดีในขณะทองวาง ถาเรารับประทานหลังอาหาร ยาจะถูกดูดซึมไดไม
ดี ซึ่งจะมีผลตอการรักษาโรค ยาบางชนิดตองรับประทานหลังอาหาร บางชนิดรับประทานกอนอาหาร
เพราะยาบางประเภทเมื่อรับประทานแลวจะมีอาการงวงซึม รางกายตองการพักผอน แพทยจึงแนะนําให
รับประทานกอนนอนไมควรรับประทานในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือขณะขับขี่รถยนต
เพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายได
- ยากอนอาหาร ควรรับประทานกอนอาหารประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง
ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที หรือไมควรจะนานเกิน 15 นาที หลังอาหาร
ยากอนนอน ควรรับประทานกอนเขานอน เพือ่ ใหรางกายไดรับการพักผอน
5. ใชยาใหถูกวิธี เชน ยาอมเปนยาที่ตองการผลในการออกฤทธิ์ที่ปาก จึงตองอมใหละลายชา ๆ
ไปเรื่อยๆ ถาเรากลืนลงไปพรอมอาหารในกระเพาะ ยาจะออกฤทธิผ์ ิดที่ ซึ่งไมเปนที่ทีเ่ ราตองการใหรักษา
การรักษานั้นจะไมไดผล ยาทาภายนอกชนิดอื่นๆ ก็เชนกัน เปนยาทาภายนอกรางกาย ถาเรานําไปทาใน
ปากหรือนําไปกินจะไมไดผลและอาจใหโทษตอรางกายได
6. ใชยาใหถูกกับบุคคล แพทยจะจายยาตรงตามโรคของแตละบุคคลและจะเขียนหรือพิมพชื่อ
คนไขไวหนาซองยาทุกครั้ง ดังนั้น จึงไมควรนําไปแบงใหผูอื่นใชเพราะอาจไมตรงกับโรคและมีผลเสียได
เนื่องจากยาบางชนิดหามใชในเด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ ยาบางชนิดมีขอหามใชในบุคคลทีป่ วยเปน
โรคบางอยาง ซึ่งถานําไปใชจะมีผลขางเคียงและอาจเปนอันตราตอผูใชยาได
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7. ไมควรใชยาที่หมดอายุหรือเสี่อมคุณภาพ ซึง่ เราอาจสังเกตไดจากลักษณะการเปลีย่ นแปลง
ภายนอกของยา เชน สี กลิ่น รส และลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม ไมควรใชยานั้น เพราะเสื่อมคุณภาพ
แลวแตถึงแมวาลักษณะภายนอกของยายังไมเปลี่ยน เราก็ควรพิจารณาดูวันทีห่ มดอายุกอนใช ถาเปนยาที่
หมดอายุแลวควรนําไปทิ้งทันที
ขอควรปฏิบัติในการใชยา
1. ยาน้ําทุกขนาดควรเขยาขวดกอนรินยา เพื่อใหตัวยาที่ตกตะกอนกระจายเขาเปนเนื้อเดียวกัน
ไดดี
2. บางบางชนิดยังมีขอกําหนดไวไมใหใชรวมกับอาหารบางชนิด เชน หามดื่มพรอมนมหรือน้ํา
ชา กาแฟ เนื่องจากมีฤทธิ์ตานกัน ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายหรือไมมีผลตอการรักษาโรคได
3. ไมควรนําตัวอยางเม็ดยา ขวดยา ซองยา หรือหลอดยาไปหาซื้อมาใชหรือรับประทานเอง หรือ
ใชยาตามคําโฆษณาสรรพคุณยาจากผูขายหรือผูผลิต
4. เมื่อใชยาแลวควรปดซองยาใหสนิท ปองกันยาชื้น และไมควรเก็บยาในที่แสงแดดสองถึง หรือ
เก็บในที่อับชื้นหรือรอนเกินไป เพราะจะทําใหยาเสื่อมคุณภาพ
5. เมือ่ ลืมรับประทานยามื้อใดมื้อหนึง่ หามนํายาไปรับประทานรวมกับมือ้ ตอไป เพราะจะทําให
ไดรับยาเกินขนาดได ใหรับประทานยาตามขนาดปกติในแตละมื้อตามเดิม
6.หากเกิดอาการแพยาหรือใชย าผิดขนาด เชน มีอาการคลืน่ ไส อาเจียน บวมตามหนาตาและ
รางกาย มีผื่นขึ้นหรือแนนหนาอก หายใจไมออก ใหหยุดยาทันทีและรีบไปพบแพทยโดยดวน พรอมทั้ง
นํายาที่รับประทานไปใหแพทยวินิจฉัยดวย
7. ไมควรเก็บยารักษาโรคของบุคคลในครอบครัวปนกับยาอื่นๆ ทีใ่ ชกับสัตวหรือพืช เชน ยาฆา
แมลงหรือสารเคมีอื่นๆ เพราะอาจเกิดการหยิบยาผิดไดงาย
8. ไมควรเก็บยารักษาโรคไวใกลมือเด็กหรือในที่ที่เด็กเอื้อมถึง เพราะเด็กอาจหยิบยาไปใสปาก
ดวยความไมรูและอาจเกิดอันตราตอรางกายได
9. ควรซื้อยาสามัญประจําบานไวใชเองในครอบครัว เพื่อใชรักษาโรคทั่วๆ ไปทีไ่ มรายแรงใน
เบื้องตนเนื่องจากมีราคาถูก ปลอดภัย และทีข่ วดยาหรือซองยาจะมีคําอธิบายสรรพคุณและวิธีการใชงายๆ
ไวทุกชนิด แตถาหากเมื่อใชยาสามัญประจําบานแลวอาการไมดีขึ้น ควรไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษาตอไป
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เรื่องที่ 2 อันตรายจากการใชยา

ยาทุ ก ชนิ ด มี ทั ้ง คุ ณ และโทษ ดั ง นั ้น เพื ่อ หลี ก เลี ย่ งอั น ตรายจากการใช ย าจึ ง ควรใช ย าอย า ง
ระมัดระวัง และใชเทาที่จําเปนจริงๆ เทานั้น อันตรายจากการใชยามีสาเหตุที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูใชยาขาดความรูในการใชยา แบงไดเปน
1.1 ใชยาไมถูกตอง เชน ไมถูกโรค บุคคล เวลา วิธี ขนาด นอกจากทําใหการใชยาไมไดผล
ในการรักษาแลว ยังกอใหเกิดอันตรายจากการใชยาอีกดวย
1.2 ถอนหรือหยุดยาทันที ยาบางชนิดเมือ่ ใชไดผลในการรักษาแลวตองคอย ๆ ลดขนาดลงที
ละนอยจนสามารถถอนยาได ถาหยุดทันทีจะทําใหเกิดโรคขางเคียงหรือโรคใหมตามมา ตัวอยางเชน ยาเพ
รดนิโซโลน ยาเดกซาเมธาโซน ถาใชติดตอกันนานๆ แลวหยุดยาทันที จะทําใหเกิดอาการเบือ่ อาหาร
คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง รางกายขาดน้ําและเกลือ เปนตน
1.3 ใชยารวมกันหลายขนาน การใชยาหลายๆ ชนิดรักษาโรคในเวลาเดียวกัน บางครั้งยาอาจ
เสริมฤทธิก์ ันเอง ทําใหยาออกฤทธิเ์ กินขนาด จนเกิดอาการพิษถึงตายได ในทางตรงกันขาม ยาอาจตาน
ฤทธิ์กันเอง ทําใหไมไดผลตอการรักษาและเกิดดื้อยา ตัวอยางเชน การใชยาปฏิชีวนะรวมกันระหวางเพ
นิซิลลินกับเตตราซัยคลีน นอกจากนี้ ยาบางอยางอาจเกิดผลเสียถาใชรวมกับเครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และ
อาหารบางประเภท ผูที่ใชยากดประสาทเปนประจํา ถาดื่มสุราดวยจะยิง่ ทําใหฤทธิ์การกดประสาทมากขึน้
อาจถึงขั้นสลบและตายได
2. คุณภาพยา
แมผูใชยาจะมีความรูในการใชยาไดอยางถูกขนาด ถูกวิธี และถูกเวลาแลวก็ตาม แตถายาทีใ่ ชไมมี
คุณภาพในการรักษาจะกอใหเกิดอันตรายได สาเหตุที่ทําใหยาไมมีคุณภาพ มีดังนี้
2.1 การเก็บ ยาที่ผลิตไดมาตรฐาน แตเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหยาเสือ่ มคุณภาพ เกิดผลเสีย
ตอผูใช ตัวอยางเชน วัคซีน ตองเก็บในตูเย็น ถาเก็บในตูธรรมดายาจะเสื่อมคุณภาพ แอสไพรินถาถูกความชื้น
แสง ความรอน จะทําใหเปลี่ยนสภาพเปนกรดซาลิซัยลิก ซึง่ ไมไดผลในการรักษาแลวยังกัดกระเพาะทะลุ
อีกดวย
2.2 การผลิต ยาที่ผลิตแลวมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน อาจเกิดขึน้ เนือ่ งจากหลายสาเหตุ คือใช
วัตถุดิบในการผลิตทีม่ ีคุณภาพต่ํา และมีวัตถุอืน่ ปนปลอม กระบวนการการผลิตไมถูกตอง เชน อบยาไม
แหง ทําใหไดยาทีเ่ สียเร็ว ขึ้นรางาย นอกจากนี้ พบวายาหลายชนิดมีการปะปนของเชื้อจุลินทรีย ตํารับยา
บางชนิดทีใ่ ชไมเหมาะสม เปนสูตรผสมยาหลาย ๆ ตัวในตํารับเดียว ทําใหยาตีกัน เชน คาโอลินจะดูด
ซึมนีโอมัยซินไมใหออกฤทธิ์ เปนตน
3. พยาธิสภาพของผูใชยา และองคประกอบทางพันธุกรรม
ผูป วยที่เปนโรคเกีย่ วกับตับหรือไต จะมีความสามารถในการขับถายยาลดลง จึงตองระวังการใช
ยามากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ องคประกอบทางกรรมพันธุจ ะทําใหความไวในการตอบสนองตอยาของบุคคล
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แตกตางกัน ตัวอยาง คนนิโกรขาดเอนไซมที่จะทําลายยาไอโซนอาซิค ถารับประทานยานีใ้ นขนาดเทากับ
คนเชื้อชาติอื่น จะแสดงอาการประสาทอักเสบ นอนไมหลับ เปนตน
ดังนั้น ผูใชยาควรศึกษาเรือ่ งการใชยาใหเขาใจอยางแทจริง และใชยาอยาระมัดระวังเทาที่จําเปนจริง
ๆ เทานั้น โดยอยูในความดูแลของแพทยหรือเภสัชกรอยางใกลชิด จะชวยขจัดสาเหตุทีท่ ําใหเกิดอันตรายจาก
การใชยาไดอยางไรก็ตาม ผูใชยาควรตระหนักถึงโทษหรืออันตรายจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้นได ดังตอไปนี้
1. การแพยา (Drug Allergy หรือ Drug Hypersensitivity)
เปนภาวะที่รางกายเคยไดรับยาหรือสารทีม่ ีสูตรคลายคลึงกับยานั้นมากอนแลวยาหรือสารนัน้ จะ
กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นเรียกวา “สิ่งตอตาน” (Antibody) โดยใชเวลาประมาณ 7-14 วัน เมื่อ
ไดรับยาหรือสารนัน้ อีก จะเกิดปฏิกิริยาไดสารประกอบเชิงซอนเปน “สิ่งเรงเรา” (Antigen) ใหรางกาย
หลั่งสารบางอยางที่สําคัญ เชน ฮีสตามีน (Histamine) ทําใหเกิดอาการแพขึ้น ตัวอยาง ผูทีเ่ คยแพยาเพนิซิล
ลิน เมื่อรับประทานเพนิซิลลินซ้าํ อีกครั้งหนึ่ง จะถูกเปลี่ยนแปลงในรางกายเปนกรดเพนิซิลเลนิก ซึ่งทํา
หนาที่เปน “สิ่งเรงเรา” ใหรางกายหลั่งฮีสตามีน ทําใหเกิดอาการแพ เปนตน
การแพ ย าจะมี ตัง้ แต อ าการเล็ ก น อย ปานกลาง จนรุ นแรงมาก ถึง ขัน้ เสีย ชีวิต ทั ้ง นี ้ขึ้ นอยูกั บ
องคประกอบตอไปนี้
1. ชนิดของยา ยาที่กระตุนใหเกิดอาการแพที่พบอยูเสมอ ไดแก เพนิซิลลิน แอสไพริน ซัลโฟ
นาด เซรุมแกบาดทะยัก ยาชาโปรเคน น้ําเกลือและเลือด เปนตน
2. วิธีการใชยา การแพยาเกิดขึ้นไดจากการใชยาทุกแบบ แตการรับประทานเปนวิธีที่ทําใหแพ
นอยที่สุด ขณะทีก่ ารสัมผัสหรือการใชยาทาจะทําใหเกิดอาการแพไดงายทีส่ ุด สวนการฉีด เปนวิธีการให
ยาที่ทําใหเกิดการแพอยางรวดเร็ว รุนแรง และแกไขไดยาก
3. พันธุกรรม การแพยาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล คนทีม่ ีความไวในการถูกกระตุนใหแพยา
หรือคนที่มีประวัติเคยเปนโรคภูมิแพ เชน หืด หวัดเรื้อรัง ลมพิษผื่นคัน จะมีโอกาสแพยามากกวาคนทั่วไป
4. การไดรับการกระตุน มากอน ผูปวยเคยไดรับยาหรือสารกระตุน มากอนแลวในอดีต โดยจํา
ไมไดหรือไมรูต ัว เมือ่ ไดรับยาหรือสารนัน้ อีกครัง้ จึงเกิดอาการแพ ดังเชนในรายที่แพเพนิซิลลินเปนครั้ง
แรก โดยมีประวัติวาไมเคยไดรับยาที่แพมากอนเลย แทที่จริงแลวผูปวยเคยไดรับสารเพนิซิลลินมากอน
แล วในอดี ต แต อาจจํา ไมไ ด หรื อไม รูตัว เพราะผูปวยใชยาที่ไมท ราบวา มีเพนิซิล ลินอยูดวย หรืออาจ
รับประทานอาหารบางชนิดที่มีเชื้อเพนิซิลเลียมอยูดวย
การปองกันและการแกไข การปองกันมิใหเกิดอาการแพยาเปนวิธีที่ดีทีส่ ุดเพราะถาอาการแพ
รุนแรงมาก อาจแกไขไมทันการ โดยทั่วไปการปองกันอาจทําไดดังนี้
1. งดใชยา ผูปวยควรสังเกต จดจํา และงดใชยาที่เคยแพมากอน นอกจากนี้ ยังควรหลีกเลี่ยงการใช
ยาที่อยูในกลุมเดียวกัน หรือมีสูตรโครงสรางใกลเคียงกันดวย
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2. ควรระมัดระวังการใชยาที่มักทําใหเกิดอาการแพงายบอยๆ เชน เพนิซิลลิน ซัลโฟนาไมด หรือ
ซาลิซัยเลท เปนตน โดยเฉพาะรายที่มีประวัติหอบหืด หวัดเรือ้ รัง ลมพิษ ผืน่ คัน แพสารตางๆ หรือแพยา
มาแลว ควรบอกรายละเอียดใหแพทยหรือเภสัชกรทราบกอนใชยา
3. กรณีที่จําเปนจะตองใชยาที่เคยแพ จะตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด โดยแพทยจะ
ใชยาชนิดที่แพครัง้ ละนอยๆ และใหยาแกแพพรอมกันไปดวยเปนระยะเวลาหนึ่ง จนกวารางกายปรับ
สภาพไดจนไมแพแลว จึงจะใหยานัน้ ในขนาดปกติได
การแกไขอาการแพยา ควรพิจารณาตามสภาพของการแพ ในกรณีทีม่ ีอาการแพเพียงเล็กนอย เชน
ผื่นคัน คัดจมูก ควรหยุดใชยา ซึ่งจะชวยใหอาการตางๆ ลดลงและหมดไปภายใน 2-3 ชั่วโมง สําหรับรายที่
มีอาการผืน่ คันมากอาจจะใหยาแกแพ (Antihistamine) รวมดวย ถามีอาการแพรุนแรงมากและเกิดขึ้นควร
ไปพบแพทย ทั น ที ทั น ใด ควรลดการดู ด ซึ ม ของยา โดยทํ า ให อ าเจี ย นหรื อ ให กิ น ผงถ า น (Activated
Charcoal) เพื่อชวยดูดซึมยา นอกจากนี้ ควรชวยการหายใจโดยใหอะดรีนาลินเพื่อชวยขยายหลอดลมและ
เพิ่มความดันโลหิต ถามีอาการอักเสบ อาจใชยาแกอักเสบประเภทสเตอรอยดชวยบาง
2. ผลขางเคียงของยา (Side Effect)
หมายถึง ผลหรืออาการอืน่ ๆ ของยาอันเกิดขึ้นนอกเหนือจากผลทีต่ องการใชในการรักษา
ดังเชน ยาแกแพมักจะทําใหเกิดอาการงวงซึมเปนผลขางเคียงของยา หรือเตตราซัยคลีนใชกับเด็ก ทําให
เกิดผลขา งเคีย ง คือฟนเหลืองอยา งถาวร เปนตน ในกรณีทีเ่ กิดผลขางเคียงของยาขึน้ ควรหยุดยาและ
หลีกเลี่ยงการใชยานั้นทันที
3. การดื้อยา (Drug Resistance)
พบมากที่สุดมักเนื่องมาจากการใชยาปฏิชีวนะไมตรงกับชนิดของเชือ้ โรคหรือใชไมถูกขนาด
หรือใชในระยะเวลาที่ไมเพียงพอตอการทําลายเชื้อโรค ซึ่งเรียกวา การดื้อยา ดังเชน การดือ้ ตอยาเตตราซัย
คลีน ยาคลอแรมเฟนิคอล เปนตน
4. การติดยา (Drug Dependence)
ยาบางชนิดถาใชไมถูกตองหรือใชตอเนือ่ งกันไปชัว่ ระยะเวลาหนึง่ จะทําใหติดยาขนานนั้นได
ดังเชน ฝน มอรฟน บารบิทูเรต แอมเฟตามีน ยากลอมประสาท เปนตน
5. พิษของยา (Drug Toxicity)
มักเกิดขึ้นเนื่องจากการใชยาเกิดขนาด สําหรับพิษหรือผลเสียของยาอาจกลาวโดยสังเขป ไดดังนี้
1. ยาบางชนิดรับประทานแลวเกิดอาการไข ทําใหเขาใจผิดวาไขเกิดจากโรค ในรายเชนนี้เมื่อ
หยุดยาอาการไขจะหายไปเอง
2. ความผิดปกติของเม็ดเลือดและสวนประกอบของเลือด ยาบางอยาง เชน ยาเฟนิลบิวตาโซน
คลอแรมเฟนิคอล และยารักษาโรคมะเร็ง จะยับยั้งการทํางานของไขกระดูก ทําใหเม็ดเลือดขาวและเม็ด
เลือดแดงลดจํานวนลงกวาระดับปกติ เปนผลใหเกิดภาวะโลหิตจาง รางกายออนแอ ติดเชื้อไดงายและ
รุนแรง ยาบางขนานที่ใชรักษามาเลเรีย เชน ควินิน พามาควิน และไพรมาควีน จะทําใหเม็ดเลือดแดง
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สลายตัวไดงายกวาปกติ นอกจากนี้ ยังพบวายาอะมิโนพัยรินและไดพัยโรน มีผลตอสวนประกอบของ
เลือดอยางมาก
3. ความเปนพิษตอตับ ถึงแมตับจะเปนอวัยวะที่มีสมรรถภาพสูงสุดในการกําจัดยา แตมันก็ถูก
กับตัวยาในความเขมขนที่สูง จึงอาจเปนอันตรายจากยาดวยเหตุนี้ก็ได ยาบางขนานที่อาจเปนอันตรายตอ
เซลลของตับโดยตรง เชน ยาจําพวก Chlorinated hydrocarbons ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาปฏิชีวนะจําพวก โพลิมิ
กซิน และวิตามินเอ ในขนานสูงมากๆ อาจทําใหตบั หยอนสมรรถภาพได
4. ความเปนพิษตอไต ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในการขับถายยาออกจากรางกาย ยาจําพวก
ซั ล ฟาบางขนานอาจตกตะกอนในไต ทํ า ให ไ ตอัก เสบเวลารับ ประทานยาพวกนี ้จึง ควรดืม่ น้าํ มากๆ
นอกจากนี้ ยังมียาที่อาจทําใหเกิดพิษโดยตรงตอไตได เชน ยานีโอมัยซิน เฟนาเซดิน กรดบอริก ยาจําพวก
เพนิซิ ล ลิน หรือการใหวิตามินดีใ นขนาดสูงมากและเปนเวลานาน อาจกอใหเกิดพิษตอไต ไตหยอน
สมรรถภาพ จนถึงขั้นเสียชีวิตได
5. ความเปนพิษตอเสนประสาทของหู ยาบางชนิดเปนพิษตอเสนประสาทของหู ทําใหอาการ
หูอื้อ หูตึง และหูหนวกได เชน ยาสเตร็ปโตมัยซิน นีโอมัยซิน กานามัย ซิน ควินิน และยาจําพวกซาลิ
ซัยเลท เปนตน
6. ความเปนพิษตอประสาทสวนกลาง ยาบางขนานทําใหมีอาการทางสมอง เชน การใชแอมเพตา
มีน ทําใหสมองถูกกระตุน จนเกิดควรจนนอนไมหลับ ปวดหัว กระวนกระวาย อยูไ มสุข และชักได สวน
ยากดประสาทจําพวกบารบิทูเรต ถาใชไปนาน จะทําใหเกิดอาการงวง ซึมเศรา จนถึงขั้นอยากฆาตัวตาย
7. ความเปนพิษตอระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด มักเกิดจากยากระตุน หัวใจ ยาแกหอบหืด
ไปทําใหหัวใจเตนเร็วผิดปกติ
8. ความเปนพิษตอกระเพาะอาหาร ยาบางชนิด เชน แอสไพริน เฟนิลบิวตาโซน เพรดโซโลน
อินโดเมธาซิน ถารับประทานตอนทองวางและรับประทานบอยๆ จะทําใหกระเพาะอาหารอักเสบและเปน
แผลได
9. ความเปนพิษตอทารกในครรภ มียาบางชนิดทีแ่ มไมควรรับประทานระหวางตัง้ ครรภ เชน
ยาธาลิโดไมลชวยใหนอนหลับและสงบประสาท ยาฟโนบารบิตาลใชรักษาโรคลมชัก ยาไดอะซีแพมใช
กลอมประสาท และยาแกคลื่นไสอาเจียน เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอตัวมดลูกและตอทารกในครรภ
เปนผลใหเด็กที่คลอดออกมามีความพิการ เชน บางรายอาจมือกุด ขากุด จมูกโหว เพดานและริมฝปาก
แหวง หรือบางคนศีรษะอาจยุบหายไปเปนบางสวน ดังนัน้ แมในระหวางตั้งครรภควรระมัดระวังการใช
ยาเปนอยางยิ่ง
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การใชยาผิดและการติดยา (Drug Abuse and Drug Dependence)
การใช ย าผิ ด หมายถึ ง การใช ย าที ไ่ ม ต รงกั บ โรค บุ ค คล เวลา วิ ธี และขนาด ตลอดจน
จุดประสงคของการใชยานัน้ ในการรักษาโรค ดังเชน การใชยาบารฺบิทูเรตเพือ่ ใหนอนหลับสบาย โดยอยู
ภายใตการดูแลของแพทย ถือวาเปนการใชยาถูกตอง แตถาใชยาบารฺบิทูเรตจํานวนเดิมเพื่อใหเคลิบเคลิ้ม
เปนสุข (Euphoria) ถือวาเปนการใชยาผิด
การติดยา หมายถึง การใชยาติดตอกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวอวัยวะของรางกายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบประสาท ไดยอมรับยาขนานนั้นเขาไวเปนสิง่ หนึง่ ทีจ่ ําเปน สําหรับเมตาบอลิซึมของอวัยวะนั้น
ๆ ซึ่งถ าหากหยุ ดยาหรื อได รับยาไม เพียงพอจะเกิดอาการขาดยา หรืออาการถอนยา (Abstinence or
Withdrawal Syndrome) ซึ่งแบงไดเปนอาการทางกาย และอาการทางจิตใจ
สาเหตุที่ทําใหเกิดการใชยาผิดหรือการติดยา อาจเนื่องมาจาก
1. ความเชื่อที่วายานั้นสามารถแกโรคหรือปญหาตางๆ ได
2. สามารถซื้อยาไดงายจากแหลงตางๆ
3. มีความพึงพอใจในฤทธิ์ของยาที่ทําใหรูสึกเคลิบเคลิ้มเปนสุข
4. การทําตามอยางเพื่อน เพื่อใหเขากับกลุมได หรือเพื่อใหรูสึกวาตนเองทันสมัย
5. ความเชื่อที่วายานั้นชวยใหมีความสามารถและสติปญญาดีขึ้น
6. ความไมพอใจในสภาพหรือสังคมที่เปนอยู หรือความรูสึกตอตานวัฒนธรรม
7. การหลงเชื่อคําโฆษณาสรรพคุณของยานั้น
การใชยาผิดแบงตามลักษณะการใชโดยสังเขปไดเปน 2 ประการ คือ
1. ใชผิดทาง ไมเปนไปเพือ่ การรักษาโรค ดังเชน ใชยาปฏิชีวนะเสมือนหนึง่ เปนการลดไข
ชาวนาใช ขี ้ผึ้ง เพนิ ซิ ล ลิ นทาแทนวาสลิน เพื่อกั นผิวแตก ซึ่ง อาจทํา ให เกิดอาการแพจนถึง แก ชีวิตได
โดยทั่วไปแพทยจะใหน้าํ เกลือและยาบํารุงเขาเสนตาง ๆ เฉพาะผูท ีป่ วยเทานัน้ แตผูท ี่มีสุขภาพดีกลับ
นําไปใชอยางกวางขวาง ซึ่งนอกจากจะไมใหประโยชนแลวยังเปนอันตรายถึงชีวิตได
2. ใชพร่ําเพรื่อ เปนระยะเวลานานๆ จนติดยา ดังเชน การใชยาลดไขแกปวด ซึ่งมีสวนผสมของ
แอสไพริน เฟนาเซติน และหัวกาแห เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยหรือทําใหจิตใจเปนสุข ถาใชติดตอกันนาน ๆ
ทําใหติดยาและสุขภาพทรุดโทรม นอกจากนี้ การใชยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากลอมประสาท กัญชา
โคเคน แอมแฟตามีน โบรไมด การสูดกวาวสารทําใหเกิดประสาทหลอนติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหติดยา
ได
ขอควรระวังในการใชสมุนไพร
เมือ่ มีความจําเปน หรือความประสงคทีจ่ ะใชสมุนไพรไมวาจะเพือ่ ประสงคอยางไรก็ตาม ให
ระลึกอยูเสมอวา ถาอยากมีสุขภาพที่ดี หายจากการเจ็บปวย สิ่งที่จะนําเขาไปสูในรางกายเราก็ควรเปนสิ่งที่
ดี มีประโยชนตอรางกายดวย อยาใหความเชื่อแบบผิดๆ มาสงผลเสียกับรางกายเพิม่ ขึน้ หลายคนอาจเคย
ไดยินขาวเกี่ยวกับหมอนอย ซึ่งเปนเด็กอายุเพียง 3 ป 7 เดือน ทีเ่ ปนขาวในหนาหนังสือพิมพเมือ่ ป 2529 ที่
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สามารถรักษาโรคไดทุกชนิดใชเพียงกิ่งไมใบไมอะไรก็ไดแลวแตจะชี้ไป คนเอาไปตมรับประทานดวย
ความเชื ่อ ซึ ่ง ความจริ ง การเลื อ กใช ส มุ นไพรจะต อ งมี วิ ธี ก าร และความรู ที ่ถู ก ต อง การใช จึ ง จะเกิ ด
ประโยชน
ขอควรระวังในการใชอยางงายๆ และเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การใชสมุนไพร คือ
ใช ใ ห ถู ก ต น สมุ น ไพรบางชนิ ด อาจมี ลั ก ษณะคล า ยกั น หรื อ มี ชื ่อ พ อ งกั น การใช ผิ ด ต น
นอกจากไมเกิดผลในการรักษาแลวยังอาจเกิดพิษขึ้นได
ใชใหถูกสวน ในแตละสวนของพืชสมุนไพร เชน ใบ ราก ดอก อาจมีสรรพคุณไมเหมือนกัน
และบางสวนอาจมีพิษ เชน เมล็ดของมะกล่ําตาหนูเพียงเม็ดเดียว ถาเคี้ยวรับประทานอาจตายได ในขณะที่
สวนของใบไมเปนพิษ
ใชใหถูกขนาด ปริมาณการใชเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดพิษโดยเฉพาะ ถามีการใชในปริมาณ
ที่มากเกินไป หรือถานอยเกินไปก็ไมเกิดผลในการรักษา
ใชใหถูกโรค สมุนไพรแตละชนิดมีสรรพคุณไมเหมือนกัน เปนโรคอะไรควรใชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณรักษาโรคนั้นๆ และสิ่งที่ควรคํานึงคือ อาการเจ็บปวย บางอยางมีความรุนแรงถึงชีวิตได ถาไมได
รับ การรั ก ษาทั นทวงที ในกรณี เช นนี ้ไ มควรใชย าสมุนไพร ควรรับ การรักษาจากแพทยผูเชี่ย วชาญจะ
เหมาะสมกวา
การรั บ ประทานยาสมุ นไพรจากทีเ่ ตรีย มเอง ปญหาทีพ่ บบอยคือ ไมท ราบขนาดการใช ที ่
เหมาะสมวาจะใชปริมาณเทาใดดี ขอแนะนําคือ เริ่มใชแตนอยกอนแลวคอยปรับปริมาณเพิ่มขึ้นตามความ
เหมาะสมทีหลัง (มีศัพทแบบพื้นบานวา ตามกําลัง) ไมควรรับประทานยาตามคนอืน่ เพราะอาจทําใหรับยา
มากเกินควร เพราะแตละคนจะตอบสนองตอยาไมเหมือนกัน สํา หรับยาที่ซื้อจากรา นควรอานฉลาก
วิธีการใชอยางละเอียดและใหเขาใจกอนใชทุกครั้ง
การหมดอายุของยาจากสมุนไพรเชนเดียวกันกับยาแผนปจจุบัน โดยทั่วไปสมุนไพรเมื่อเก็บ
ไวนานๆ ยอมมีการผุพัง เกิดความชืน้ เชือ้ รา หรือมีแมลงวันมากัดกิน ทําใหอยูใ นสภาพที่ไมเหมาะสมที่
จะนําไปใช และมีการเสื่อมสภาพลงแตการจะกําหนดอายุที่แนนอนนัน้ ทําไดยาก จึงควรนับตั้งแตวันผลิต
ยาสมุนไพรหรือยาจากสมุนไพรไมควรใชเมื่อมีอายุเกิน 2 ป ยกเวนมีการผลิตหรือเก็บบรรจุที่ดี และถา
พบวามีเชื้อรา มีกลิ่นหรือสีเปลี่ยนไปจากเดิมก็ไมควรใช
ขอสังเกตในการเลือกซื้อสมุนไพร และยาแผนโบราณ
ดังนั้น ยาแตละชนิดทางกฎหมายมีขอกําหนดที่แตกตางกัน ในการเลือกซื้อหรือเลือกใชจึงตอง
รูความหมาย และขอกําหนดทางกฎหมายเสียกอน จึงจะรูวายาชนิดใด จะมีคุณสมบัติอยางไร มีวิธีการใน
การสังเกตอยางไร เพื่อที่จะไดบอกไดวายานั้น ควรที่จะใชหรือนาที่จะมีความปลอดภัยตอการใช สิ่งที่
นาจะรูหรือทําความเขาใจ คือ ความหมายของยาชนิดตาง ๆ ดังนี้
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ยาสมุนไพร คือ ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพ
ยาแผนโบราณ คือ ยาที่มุง หมายใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึง่ อยูใ นตําราแผน
โบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่ไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนเปนยาแผนโบราณ
หรือใหเขาใจงายๆ คือ ยาที่ไดจากสมุนไพรมาประกอบเปนตํารับตามที่ระบุไวในตํารายาหรือ
ที่กําหนดใหเปนยาแผนโบราณ ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณนั้นกําหนดวา ใหใชวิธีที่สืบทอด
กันมาแตโบราณโดยไมใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การนําสมุนไพรมาตมรับประทาน หรือทํา
เปนผลละลายน้าํ รับประทาน แตในปจจุบันมีขอกําหนดเพิม่ เติมใหยาแผนโบราณมีการพัฒนารูปแบบให
สะดวกและทันสมัยขึน้ เชนเดียวกับยาแผนปจจุบัน เชน ทําเปนเม็ด เม็ดเคลือบน้ําตาลหรือแคปซูล โดยมี
ขอสังเกตวาที่แคปซูลจะตองระบุวา ยาแผนโบราณ

106

เรื่องที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับการใชยา

ปจจุบันแมวาความกาวหนาทางแพทยสมัยใหมรวมทั้งวิถีชีวิตที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก จะทํา
ใหคนทั่วไปเมื่อเจ็บปวยมักหันไปพึ่งการรักษาจากบุคลากรทางการแพทยซึ่งมุงเนนการใชยาแผนปจจุบัน
ในการรักษาอาการเจ็บปวยเปนหลัก โดยใหความสําคัญ ความเชือ่ ถือในยาพืน้ บาน ยาแผนโบราณลด
นอยลง ทําใหภูมิปญญาพื้นบานรวมถึงตําหรับยาแผนโบราณสูญหายไปเปนจํานวนมาก นอกจากนัน้ ยัง
ขาดความตอเนื่องในการถายทอดองคความรูในการดูแลรักษาตนเอง เบื้องตนดวยวิธีการและพืช ผัก
สมุนไพร ที่หาไดงายในทองถิ่น
โดยองคความรูที่ถายทอดจากรุนสูรุนนั้น ไดผานการวิเคราะหและทดลองแลววาไดผลและไมเกิด
อันตรายตอสุขภาพ อยางไรก็ตามยังคงมีความเชือ่ บางประการเกีย่ วกับการใชยาเพือ่ เสริมสุขภาพ และ
สมรรถภาพเฉพาะด า น ซึ ่ง ยั ง ไม ไ ด รั บ การพิ สู จน ด วยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตรก ารแพทย ว า มี
สรรพคุณตามคําโฆษณา อวดอาง หรือบอกตอ ๆ กัน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรือผลขางเคียงหากใช
จํานวนมากและตอเนื่องเปนเวลานาน ไดแก ยาดองเหลา ยาฟอกเลือด ยาชงสมุนไพร ยาทีท่ ําจากอวัยวะ
ซากพืชซากสัตว รวมถึงยาชุดตาง ๆ ที่มักมีการโฆษณาชวนเชือ่ อวดอาง สรรพคุณเกินจริง ทําใหคนบาง
กลุม หลงเชือ่ ซือ้ หามารับประทาน ยาบางชนิดมีราคาแพงเกินปกติโดยอางวาทําจากผลิตภัณฑที่หายาก
สรรพคุณคลอบจักรวาล สามารถรักษาไดสารพัดโรค ซึ่งสรรพคุณที่มักกลาวอางเกินจริง อาทิเชน
กิ น แล ว จะเจริ ญ อาหาร ทํ า ให รับ ประทานอาหารได ม ากขึ ้น เชน ยาดองเหลา ยาสมุน ไพร
บางชนิด
กินแลวจะทําใหมีกําลัง สามารถทํางานไดทนนาน
กิ น แล ว ทํ า ให มี พ ลั ง ทางเพศเพิ ่ม ขึ ้น เชน ยาดองเหลา ยาดองอวั ย วะซากสัต ว อุ ง ตี น หมี
ดีนงูเหา ฯลฯ
กินแลวจะทําใหเลือดลมไหลเวียนดี นอนหลับสบาย ผิวพรรณผองใส เชน ยาฟอกเลือด ยาสตรี
ยาขับระดู ฯลฯ
กินแลวทําใหเปนหนุม เปนสาว อวัยวะบางสวนใหญข้ึน เชน เขากวาง และกวาวเครือแดง เสริม
ความหนุม กวาวเครือขาวเสริมทรวงอก และความสาว เปนตน
กิ นแล วจะช ว ยชะลอความแกห รือ ความเสื ่อ มของอวั ย วะ เชน รัง นกซึ ่ง ทํา จากน้ ํา ลายของ
นกนางแอน หูฉลามหรือครีบของฉลาม หรือโสม ซึ่งสวนใหญมีราคาแพงไมคุมคากับประโยชนที่รางกาย
ไดรับจริง ๆ
กินแลวรักษาอาการปวดเมื่อย ไขขออักเสบเรื้อรัง เชน ยาชุดตาง ๆ ยาแกกระษัยไตพิการ ซึ่งมัก
ผสมสารหนู ทีเ่ ปนอันตรายตอรางกายมาก เพราะผูใชอาจมักติดยาตองรับประทานเพิ่มขึ้นจึงเกิดการ
สะสมพิษ เมื่อเกิดอันตรายมักมีอาการรุนแรงยากแกการรักษา
ทัง้ นี้ การใชยาดังกลาวสวนใหญเกิดจากความเชื่อผิด ๆ หรือเชื่อในคําโฆษณาเกินจริง ที่แฝงมา
ดวยภัยเงียบที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายหากใชอยางตอเนือ่ งและใชในจํานวนมาก นอกจากนีย้ ังทําให
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เสียคาใชจายคอนขางสูง แตไมเกิดประโยชนตอรางกายไมมีผลในการรักษาอาการตาง ๆ ตามสรรพคุณที่
กลาวอาง ดังนัน้ กอนจะซือ้ หายาหรือผลิตภัณฑเสริมสุขภาพมาใช ควรศึกษาสรรพคุณ สวนประกอบ
แหลง ผลิต วันหมดอายุ และความนาเชื่อถือของผูผลิตโดยพิจารณาจากมีเลขทะเบียนถูก ตองหรือไม
มีตรา อย. หรือมีใบอนุญาตการผลิต ใบประกอบโรคศิลปะแพทยแผนโบราณ เปนตน
ความเชื่อและขอควรระวังในการใชยาชุด ยาดองเหลา และยาชงสมุนไพร
1. ยาชุด
ยาชุด หมายถึง ยาที่ผูขายจัดรวมไวใหกับผูซือ้ สําหรับใหกินครัง้ ละ 1 ชุด รวมกันหมด โดยไม
แยกวาเปนยาชนิดใด ควรจะกินเวลาไหน โดยทัว่ ไปมักจะมียา ตั้งแต 3 – 5 เม็ด หรืออาจมากกวาและอาจ
จัดรวมไวในซองพลาสติกเล็กๆ พิมพฉลากบงบอกสรรพคุณไวเสร็จ
สรรพคุณทีพ่ ิมพไวบนซองยาชุด มักโออวดเกินความจริง เพื่อใหขายไดมาก ชื่อที่ตั้งไวจะเปน
ชือ่ ที ่ดึง ดู ดความสนใจหรื อโอ อวดสรรพคุณ เชน ยาชุดกระจายเสน ยาชุดประดงขุ นแผน ยาชุ ดแก
ไขมาลาเรีย
เนื่องจากผูจ ัดยาชุดไมมีความรูเ รือ่ งยาอยางแทจริง และมักจะมุงผลประโยชนเปนสําคัญ ดังนัน้
ผูใชยาชุดจึงมีโอกาสไดรับอันตรายจากยาสูงมาก
อันตรายจากการใชยาชุด
1. ไดรับตัวยาซ้ําซอน ทําใหไดรับตัวยาเกินขนาด เชน ในยาชุดแกปวดเมื่อย ในยาชุดหนึ่งๆ
อาจมียาแกปวด 2-3 เม็ด ก็ได ซึง่ ยาแกปวดนีจ้ ะอยูในรูปแบบตางกัน อาจเปนยาคนละสีหรือขนาดเม็ดยา
ไมเทากัน แตมีตัวยาแกปวดเหมือนกัน การที่ไดรับยาเกินขนาดทําใหผูใชยาไดรับพิษจากยาเพิ่มขึ้น
2. ไดรับยาเกินความจําเปน เชน ในยาชุดแกหวัดจะมี ยาแกปวดลดไข ยาปฏิชีวนะยาลดน้าํ มูก
ยาทําใหจมูกโลง ยาแกไอ แตจริงๆ แลว ยาปฏิชีวนะจะใชรักษาไมไดในอาการหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัส
และอาการหวัดของแตละคนไมเหมือนกัน ถาไมปวดหัวเปนไข ยาแกปวด ลดไขไมจําเปน ไมมีอาการไอ
ไมควรใชยาแกไอ การรักษาหวัด ควรใชบรรเทาเฉพาะอาการที่เกิดขึ้นเทานั้นไมจําเปนตองกินยาทุกชนิดที่
อยูในยาชุด
3. ในยาชุดมักมียาเสื่อมคุณภาพ หรือยาปลอมผสมอยู การเก็บรักษายาชุดที่อยูในซองพลาสติก
จะไมสามารถกันความชื้น ความรอน หรือแสงไดดีเทากับที่อยูในขวดที่บริษัทเดิมผลิตมา ทําใหยาเสื่อม
คุณภาพเร็ว นอกจากนัน้ ผูจ ดั ยาบางชุดบางรายตองการกําไรมากจึงเอายาปลอมมาขายดวย ซึง่ เปน
อันตรายมาก
4. ในยาชุดมักใสยาอันตรายมากๆ ลงไปดวย เพื่อใหอาการของโรคบรรเทาลงอยางรวดเร็ว เปน
ทีพ่ อใจของผูซ ือ้ ทัง้ ผูข ายโดยทีย่ าจะไปบรรเทาอาการแตไมไดแกสาเหตุของโรคอยางแทจริง อาจทําให
โรคเปนมากขึ้น
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ยาที ม่ ี อัน ตรายสู ง มากและจั ด อยู ใ นยาชุ ดเกือ บทุ ก ชนิ ด คือ ยาสเตีย รอยด หรื อที ่เรี ย กวา ยา
ครอบจักรวาล นิยมใสในยาชุด เพราะมีฤทธิบ์ รรเทาอาการไดมากมายหลายอยาง ทําใหอาการของโรค
ทุเลาลงเร็วแตจะไมรักษาโรคใหหาย ยาสเตียรอยด เชน เพรดนิโซโลน เดกซาเมธาโซน ทําใหเกิดอันตราย
ต อผู ใ ช สู ง มากทํ า ให เกิ ดอาการบวมน้าํ ความดัน โลหิ ตสู ง หัวใจทํ า งานหนัก หนา บวม กลมเหมือ น
พระจันทร ทําใหกระดูกพรุน เปราะหักงาย กระเพาะอาหารเปนแผล ความตานทานโรคลดลงและทําให
เกิดความผิดปกติดานประสาทจิตใจ
5. ผูที่ใชยาชุดจะไดยาไมครบขนาดรักษาที่พบบอยคือการไดรับยาปฏิชีวนะเพราะการใชยา
ปฏิชีวนะตองกินอยางนอย 3-5 วัน วันละ 2-4 ครั้ง แลวแตชนิดของยา แตผูซื้อยาชุดจะกินยาเพียง 3-4 ชุด
โดยอาจกินหมดในหนึง่ วัน หรือกินวันละชุด ซึง่ ทําใหไดรบั ยาไมครบขนาด โรคไมหายและกลับดื้อยา
อีกดวย
การใชยาชุดจึงทําใหเสียคุณภาพ การใชยาไมถูกโรค ทําใหโรคไมหายเปนมากขึ้น ผูปวยเสี่ยง
อันตรายจากการใชยาโดยไมจําเปนสิ้นเปลืองเงินทองในการรักษา
2. ยาดองเหลา และยาเลือด
หลายคนอาจเคยเห็นและเคยรับประทานยาชนิดนี้มาบางแลว แตเดิมยากลุมนี้จะใชในกลุม สตรี
เพื่อบํารุงเลือด ระดูไมปกติ และใชในกลุมสตรีหลังการคลอดบุตร เพื่อใชแทนการอยูไ ฟ สวนประกอบ
ของตัวยาจะมีสมุนไพรทีม่ ีรสเผ็ดรอนหลายชนิด เชน รากเจตมูลเพลิงแดง กระเทียม พริกไทย เทียนขาว
เปลือกอบเชยเทศ ขิง และสวนผสมอืน่ ๆ แลวแตชนิดของตํารับ มีขายทั้งที่เปนชิ้นสวนสมุนไพรและที่
ผลิตสําเร็จรูปเปนยาผงและยาน้ําขาย สวนใหญยาในกลุม นีย้ ากทีจ่ ะระบุถึงสรรพคุณที่แทจริง เนือ่ งจากยัง
ขาดขอมูล ผลของการทดลองทางคลินิกเทาทีท่ ราบมีเพียงสวนประกอบของตัวยาซึง่ สวนใหญเปนสาร
น้ํา มั น หอมระเหยและสารเผ็ ดร อนหลายชนิ ด เมือ่ รับ ประทานเขา สูร  า งกายจะรูส ึก ร อน กระตุ นการ
ไหลเวียนโลหิต สมุนไพรหลายชนิดในตํารับ เชน เจตมูลเพลิงแดง และกระเทียม มีรายงานวาสามารถ
กระตุนการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูก และมีรายงานการทดลองในหนูเพศเมีย เมื่อไดรับยาจะทําใหลดการ
ตัง้ ครรภได จึงเปนขอที่ควรระวังในผูที่ตั้งครรภไมควรรับประทานยากลุม นีอ้ าจทําใหแทงได และหลาย
ตํ า รั บ จะมี ก ารดองเหล า ด ว ย เมื ่อ รั บ ประทานทํ า ให เ จริ ญ อาหารและอ ว นขึ ้น การอ ว นมั ก เกิ ด จาก
แอลกอฮอล (เหลา) ที่ไปลดการสรางพลังงานทีเ่ กิดจากกรดไขมัน (Fatty acid) จึงมีการสะสมของไขมันใน
รางกาย และอาจเกิดตับแข็งไดถารับประทานในปริมาณมาก ๆ และติดตอกันทุกวัน นอกจากนี้การดื่ม
เหลาอาจทําใหเด็กทารกที่อยูในครรภเกิดการพิการได ในเรือ่ งยาเลือดนีอ้ าจมีความเชือ่ และใชกันผิดๆ คือ
การนํายาเลือดสมุนไพรไปใชเปนยาทําแทง ซึง่ เปนสิง่ ที่ไมควรอยางยิ่งโดยเฉพาะเมือ่ การตัง้ ครรภเกิน 1
เดือน เนื่องจากไมคอยไดผล และผลจากการกระตุน การบีบตัวและระคายเคืองตอผนังมดลูกที่เกิดจากการ
ใหยาอาจทําใหเกิดการทําลายของเยื่อบุผนังมดลูกบางสวนเปนเหตุใหทารกเกิดมาพิการได
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3. ยาชงสมุนไพร
การใชยาสมุนไพรเปนที่นิยมกันในหลายประเทศ ทัง้ ทางประเทศยุโรปและเอเชียในประเทศ
ไทยปจจุบันพบมาก มีการเพิ่มจํานวนชนิดของสมุนไพรมาทําเปนยาชงมากขึ้น เชน ยาชงดอกคําฝอย
หญาหนวดแมว หญาดอกขาว
ขอดีของยาชงคือ มักจะใชสมุนไพรเดี่ยวๆ เพียงชนิดเดียว เมื่อใชกินแลวเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคอยางไรก็ตามสามารถรูวาเกิดจากสมุนไพรชนิดใดตางกับตํารายาผสมที่เราไมสามารถรูไดเลย ใน
ตางประเทศมีรายงานเรือ่ งความเปนพิษที่เกิดจากยาชงสมุนไพรทีม่ ีขายในทองตลาดกันมาก และเกิดได
หลายอาการ
สําหรับประเทศไทยรายงานดานนี้ยังไมพบมากนัก เนื่องจากสวนใหญมีการเลือกใชสมุนไพรที่
คอนขางปลอดภัย แตที่ควรระวังมีชาสมุนไพรที่มีสวนผสมของใบหรือฝกมะขามแขก ใชประโยชนเปน
ยาระบายทอง บางยี่หอระบุเปนยาลดความอวนหรือรับประทานแลวจะทําใหหุนเพรียวขึ้น อาการที่เกิดคือ
สาเหตุจากมะขามแขกซึง่ เปนสารกลุม แอนทราควิโนน (Antharquinone) จะไปกระตุนการบีบตัวของสําไส
ใหญ ทําใหเกิดการขับถาย การรับประทานบอยๆ จะทําใหรางกายไดรับการกระตุนจนเคยชิน เมื่อหยุด
รับประทานรางกายจึงไมสามารถขับถายไดเองตามปกติ มีอาการทองผูกตองกลับมาใชยาระบายอีกเรื่อย ๆ
จึงไมควรใชยาชนิดนี้ติดตอกันนานๆ และหากจําเปนควรเลือกยาที่ไปเพิ่มปริมาณกากและชวยหลอลื่น
อุจจาระโดยไมดูดซึมเขาสูร างกาย เชน สารสกัดจากหัวบุกจะปลอดภัยกวา แตการรับประทานติดตอกัน
นาน ๆ อาจทําใหรางกายไดรับไขมันนอยกวาความตองการก็ได เพราะรางกายเราตองการไขมันตอการ
ดํารงชีพดวย

สารกลุม แอนทราควิโนน
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บทที่ 7
ผลกระทบจากสารเสพติด
สาระระสําคัญ
มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุและผลกระทบจากการแพรระบาดของสาร
เสพติดได มีสวนรวมในการปองกันสิ่งเสพติดในชุมชน และเผยแพรความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สารเสพติดแกผูอน่ื ได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหปญหาสาเหตุ และผลกระทบจากการแพรระบาดของสารเสพติดได
2. ปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงและมีความรวมมือในการปองกันสงเสพติดในชุมชน
3. เผยแพรความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งเสพติดแกผูอื่นได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดในปจจุบัน
เรื่องที่ 2 แนวทางการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด
เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติด
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เรื่องที่ 1 ปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดในปจจุบัน
ปจจุบันปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดนับวารุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุม เด็กและ
เยาวชน จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบวา จํานวนผูเสพและผูติดยาเสพติดในกลุมเด็กนักเรียนเพิ่ม
มากขึ้นจนหนาเปนหวง ซึ่งการที่เด็กวัยเรียนมีการเสพติดยอมสงผลกระทบตอสุขภาพ สติปญญาและ
สมาธิในการเรียนรูทําใหคุณภาพประชากรลดลง เปนปญหาตอการพัฒนาประเทศ และการแขงขันใน
ระดับโลกตอไปในอนาคต
ทั้งนี้จึงควรปองกันและแกปญหาอยางเรงดวนทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศ
ปจจุบันมีสิ่งเสพติดอยูมากมายหลายประเภท ซึ่งออกฤทธิ์ตอรางกายในลักษณะตางๆ กันแบงได
เปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท สิ่งเสพติดประเภทนี้จะทําใหสมองอยูในสภาวะมึนงง มีการงวง
ซึม ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน และจําพวกยานอนหลับ ยากลอมประสาท เชน เหลาแหง เปนตน
2. ประเภทออกฤทธิ์กระตุนประสาท สิ่งเสพติดประเภทนี้จะทําใหเกิดตื่นเตน ประสาทถูก
กระตุน ไมใหมีอาการงวงหรือหลับใน เชน ยาบา ยาขยัน โคเคน ยามาแอมเฟตามีน กาแฟและสาร
คาเฟอีน บุหรี่ กระทอม และยาลดความอวน
3. ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท สิ่งเสพติดประเภทนี้จะทําใหเกิดประสาทหลอน ภาพลวงตา
หูแวว หวาดกลัวโดยไมมีสาเหตุ อาจทําอันตรายตอตนเองและผูอื่น เชน แอล เอส ดี กวาวซีเมนต กัญชา
ไอระเหยของเบนซิน ทินเนอร กวาวตาง ๆ ฯลฯ
นอกจากนี้ ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสารเสพติดออกมามากมาย ทั้งรูที่เปนเม็ด
เปนน้ํา และผสมในเครื่องดื่ม ขนม หรืออาหารประเภทตางๆ ซึ่งยากที่จะติดตามตรวจสอบ จึงนับวาเปน
อันตรายตอเด็ก และเยาวชนเปนอยางยิ่ง
1.1 สาเหตุของการติดสารเสพติด
ปญหาการติดสารเสพติดมีสาเหตุจากสามปจจัยตอไปนี้
1. ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก
วัยของบุคคล มักพบวา ผูเสพยาสวนใหญจะเริ่มตนในชวงอายุเขาสูวัยรุน กําลังอยูใน
วัยคะนอง อยากลอง อยากรูอยากเห็นในสิ่งที่แปลกใหม
ความรู เจตคติ และความคิดเกี่ยวกับสารเสพติด ความรุนแรง เชน เชื่อวาการใชกําลัง
หรือใชคําพูดรุนแรงทําใหคนอื่นเชื่อฟงทําตาม การตีลูกทําใหลูกไดดี ผูมีศักดิ์ศรีใครมาหยามตองตอสูกัน
ใหแพชนะ ฯลฯ
ขาดทักษะที่จําเปนในการอยูรวมกับผูอื่น เชน ทักษะการสื่อสาร การจัดการกับ
อารมณและความเครียด การจัดการกับความโกรธ การแสดงออกที่เหมาะสม เปนตน
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-

การใชยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหคนขาดสติยับยั้ง ควบคุมตัวเอง

ไมได
เคยเห็นการกระทํารุนแรงหรือเคยเห็นเหยื่อกระทํารุนแรง
หาอาวุธไดงาย เชน มีปนอยูในบาน เมื่อเกิดอารมณโกรธทําใหกอความรุนแรงไดงาย
2. ปจจัยจากการเลี้ยงดูของครอบครัว
- ขาดความรักความเขาใจและการสนับสนุนจากครอบครัว เชน เมื่อมีปญหาขาด
ผูใ หญคอยดูแลใหคาํ แนะนําชวยเหลือ
- เติบโตในบานที่ใชความรุนแรง ทําใหเห็นแบบอยาง และคิดวาความรุนแรงเปนเรื่อง
ปกติในสังคม
- การถูกลงโทษและเปนเด็กที่เคยถูกทําราย
- มีพอแมหรือพี่นองที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับอาชญากรรม
3. ปจจัยจากสภาพแวดลอม
- ความไมเทาเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจ สังคมเมืองและความแออัดทําใหคน
แขงขันสูง และเกิดความเครียด
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และมีการวางงานสูงในกลุมประชากร
อายุนอ ย
- อิทธิพลจากสื่อ เชน ภาพยนตร โทรทัศน หนังสือพิมพ ที่แสดงภาพความรุนแรง
ตางๆ
- มาตรฐานทางสังคมที่สนับสนุนพฤติกรรมความรุนแรง เชน การที่คนมีพฤติกรรม
ความรุนแรงไมไดรับการลงโทษ ความรุนแรงเปนเรื่องปกติในสังคม
หาอาวุธไดงาย
1.2 โทษ ภัย และผลกระทบของสารเสพติด
โทษและภัยอันเกิดจากการใชสารเสพติด นอกจากจะมีผลโดยตรง กอใหเกิดตอรางกายและ
จิตใจของผูเสพเองแลว ยังกอใหเกิดกระทบตอระบบครอบครัว ระบบสังคม และประเทศชาติ ดังนี้
1. โทษและภัยตอตัวผูเ สพ ฤทธิ์ของสารเสพติดจะมีผลตอระบบประสาทและระบบอวัยวะตางๆ
ของรางกาย ตลอดจนจิตใจของผูที่เสพเสมอ ดังนั้นจะพบวา สุขภาพรางกายของผูที่เสพยาจะทรุดโทรมทั้ง
รายกายและจิตใจ เชน มีรูปรางผอม ซูบซีด ผิวคล้ํา ไมมีแรง ออนเพลียงาย สมองเสื่อมและความจําสับสน
เปนโรคติดเชื้ออื่นๆ ไดงาย เชน โรคตับอักเสบ ไตอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
ภูมิตานทานในรางกายจะลดลง มีสภาวะทางจิตใจไมปกติ สภาพจิตใจเสือ่ มลง อารมณแปรปรวนงาย
ซึมเศรา วิตกกังวล ความรูสึกฟุงซาน ซึ่งจากผลรายที่เกิดขึ้นดังกลาว จะผลักดันใหผูเสพยาเสพติดเปน
บุคคลที่ไรสมรรถภาพทั้งรางกายและจิตใจในการดําเนินชีวิตในสังคม ขาดความเชื่อมั่น สูญเสีย
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บุคลิก ภาพ ไมสนใจตนเอง ไมส นใจการงานหรือการเรีย น และผูเ สพบางรายอาจประสบ
อุบัติเหตุถึงขั้นพิการ เชน พลัดตกจากที่สูงขณะทํางาน หกลม อันเนือ่ งมาจากฤทธิข์ องยาเสพติดที่มีผลตอ
ระบบประสาทและสมอง
2. โทษและภัยตอครอบครัว การติดสารเสพติดนอกจากจะทําใหเสื่อมเสียชือ่ เสียงของตนเอง
และครอบครัวแลว ยังทําใหผูเ สพกลายเปนบุคคลที่ข าดความรับ ผิดชอบตอครอบครัวไมหวงใยดูแล
ครอบครัว ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ตองสูญเสียเศรษฐกิจและรายไดของครอบครัว เนือ่ งจากตอง
นําเงินมาซือ้ สารเสพติด บางรายอาจตองสูญเสียเงินจํานวนไมนอยเพือ่ รักษาตนเองจากโรครายแรงตาง ๆ
อันเกิดจากการใชสารเสพติด กลายเปนภาระของครอบครัวในที่สุด อีกทั้งนําไปสูปญหาครอบครัว เกิด
การทะเลาะวิวาทกันบอยๆ เกิดความแตกแยกภายในครอบครัว เปนตน
3. โทษและภัยตอสังคมและเศรษฐกิจ ผูที่เสพสารเสพติดนอกจากจะเปนผูที่มีความรูสึกวา
ตนเองดอยโอกาสทางสังคมแลว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่นําไปสูป ญหาสังคมสวนรวมได เชน
กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม เชน ปลน จี้ ทํารายรางกายผูอื่นเพื่อชิงทรัพย ปญหาอุบัติเหตุ เชน รถชน
หรือตกจากทีส่ ูง และปญหาโรคเอดส เปนตน นับวาเปนการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีคา ตลอดจน
ทรัพยสินของตนเองและสวนรวมอยางไรประโยชน ทําใหเปนภาระของสังคม สวนรวม ในการจัดสรร
บุคลากร แรงงาน และงบประมาณในการปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดสารเสพติดในที่สุด
4. โทษและภัยตอประเทศชาติ ผูที่เสพสารเสพติดและตกเปนทาสของสารเสพติดอาจกลาวได
วา เปนผูท ีบ่ อนทําลายเศรษฐกิจและความมัน่ คงของชาติ เนือ่ งจากผูท ีเ่ สพสารเสพติดทําใหรัฐบาลตอง
สูญเสียกําลังคมและงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล เพือ่ ใชจายในการปราบปรามและบําบัดรักษาผู
ติ ด สารเสพติ ด ทํ า ให ตอ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรบุ ค คลอัน มีค า เกิ ด ความไม ส งบสุข ของบ า นเมือ ง ทํา ให
เศรษฐกิจทรุด บั่นทอนความมั่นคงของประเทศชาติ ตองสูญเสียกํา ลังสําคัญของชาติอยางนาเสียดาย
โดยเฉพาะถาผูที่เสพสารเสพติดเปนเยาวชน

114

เรื่องที่ 2 แนวทางการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด

ปญหายาเสพติดเกิดขึน้ ไดเพราะมีสถานการณสองอยางประกอบกันคือ มีผูตองการใชยาอยูใน
สังคม (Demand) กับมียาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใช (Supply) ซึ่งองคประกอบทั้งสองนี้ ตางฝายตาง
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ นซึ ่ง กั นและกั นแบบลูก โซ ดั ง นั ้นการแกไ ขป ญหายาเสพติด จึง ตอ งดํ า เนิน การกั บ
องคประกอบทั้งสองอยางไปพรอมๆ กัน คือจะตองลดปริมาณความตองการยาเสพติดลง ในขณะเดียวกัน
ก็จะตองลดปริมาณของยาเสพติดในตลาดดวย ในทางปฏิบัติระหวางมาตรการสองอยางนีด้ ูเหมือนวา
มาตรการลดความตองการจะไดรับความสนใจนอยกวา เพราะคนสวนใหญจะนึกถึงการลดปริมาณยาใน
ตลาดเสียมากกวา
ป ญ หายาเสพติ ด คื อ ป ญ หาที ่เ กิ ด จากการใช ย าเสพติ ด หรื อ ใช ย าในทางที ่ผิ ด ซึ ่ง เป น ป ญ หา
พฤติกรรมของมนุษยอันเนื่องมาจากความคาดหวังที่จะไดรับประโยชนจากฤทธิ์ของยาหรือจากความคิดที่
จะอาศั ย ฤทธิ ์ย าเป น ที ่พึ ่ง ในสถานการณ ต า งๆ องค ป ระกอบสํ า คั ญ ของป ญ หาคื อ ยากั บ คนเป น
องค ป ระกอบหลั ก โดยมี แ รงจู ง ใจให ใ ช ย ากั บ โอกาสที เ่ อื อ้ ต อ การใช ย าเป น องค ป ระกอบเสริ ม ถ า
องคประกอบอยางใดอยางหนึง่ ขาดไปปญหาเสพติดจะไมเกิดขึ้น มีแตคนแตไมมียา หรือมีแตยาแตไมมี
คนใช ย า ป ญ หาไม เกิ ด หรื อ มี ค นมี ย าแต ไ มมี แรงจูง ใจใหค นเอายามาใช ป ญหาไม เกิ ด หรือ แมจ ะมี
แรงจูงใจใหใชยา มีคนที่อยากใชยา และมียาใหใช แตไมมีโอกาสจะใช เชนสถานที่ไมเหมาะสม ไมมี
อุปกรณ มีตํารวจตรวจตราเขมงวด หรืออยูใ นสายตาพอแม ครูอาจารยการใชยาจะเกิดขึ้นไมได ปญหายา
เสพติดไมเกิด
ดังนั้นการปองกันปญหายาเสพติดจึงไดแกการปองกันพฤติกรรมการใชยาของมนุษยที่เกิดจาก
การคิดพึ่งยาและหวังผลจากฤทธิย์ านัน้ เอง ซึง่ บุคคลในขายทีต่ องปองกันไมใหทําพฤติกรรมใชยาเสพติด
อาจแบงออกเปน 3 กลุมดวยกันคือ
1. กลุมที่ยังไมเคยใชยาและยังไมเริ่มใชยา
2. กลุมที่เคยใชยาซึง่ จําแนกออกไดเปนพวกทีเ่ คยลองใชแลวเลิก พวกที่ใชเปนครั้งคราว
พวกที่ใชบอยๆ เปนประจําแตยังไมถึงขั้นติดยา และพวกติดยาใชยาแลว
3. กลุมที่ใชยาเปนประจําหรือติดยาที่ผานการบําบัดรักษาและเลิกใชยาติดยามาแลว
เนื อ่ งจากบุ ค คลทั ้ง สามกลุ ม ที ก่ ล า วมานี ม้ ี โ อกาสที จ่ ะเป น ผู ใ ช ย า และติ ด ยาในอนาคตได
เชนเดียวกัน กิจกรรมของขายงานปองกันจึงจําเปนตองครอบคลุมบุคคลทัง้ สามกลุม โดยทีผ่ ูด ําเนินงาน
ปองกัน เปาหมายแตละกลุม จะตองกําหนดมาตรการและวิธีการใชแตกตางกันออกไป เพือ่ ใหเหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะของเปาหมายแตละกลุม
ลักษณะงานดานปองกัน (Prevention) จึงมี 3 ระดับดวยกันคือ
การปองกันขั้นพื้นฐาน (Primary Prevention)
การปองกันขั้นที่สอง (Secondary Prevention)
การปองกันขั้นที่สาม (Tertiary Prevention)
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1. การปองกันขั้นพื้นฐาน (Primary Prevention)
การปองกันพื้นฐานหรือบางคนเรียกวาการปองกันเบื้องตน หมายถึง การดําเนินการใด ๆ
เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนปดประตูที่จะนําไปสูการใชยาเสพติดอยางถาวร ใหเยาวชนตัดสินใจดวย
ตนเองที่จะไมใชยาเสพติด ไมคิดจะเสี่ยงทดลอง เปนการมุงปองกันคนสวนใหญของแผนดินไมใหเขาไป
หายาเสพติด เปนการปองกันอยางถาวร
งานปองกันขั้นพืน้ ฐานจึงนับเปนงานทีม่ ีความสําคัญที่สุด และเปนกุญแจสําคัญนําไปสู
ความสํา เร็จของการปองกันและแกไ ขปญหายาเสพติดของชาติ แตใ นขณะเดียวกันเปนงานที่มีความ
สลับซับซอนทําไดยาก เพราะเปนงานที่เกี่ยวของกับการวางรากฐานใหกับคนสวนใหญของประเทศ ซึ่ง
ตองเริ่ม ปลูก ฝงตั้งแตยังเยาววัย ตอเนื่องกันไปจนพนวัยเรียน โดยอาศัยความรวมมือจากหลายฝา ยให
ชวยกันทํา
2. การปองกันขั้นที่สอง (Secondary Prevention)
การปองกันขั้นที่สองนี้ใชกันในความหมายที่แบงเปน 2 นัย นัยหนึ่งหมายถึง การปองกัน
โดยทางออม ซึ่งหมายถึงการกระทําใดๆ ทีเ่ ปนการขัดขวางไมใหยาเขาไปสูค น โดยมีจุดมองทีเ่ ริม่ จากตัว
ยาเสพติดที่เปนปญหาหลัก ซึ่งตรงกันขามกับการปองกันขั้นพื้นฐานที่มุงปองกันไมใหคนเขาไปหายา
ดวยการมองภาพที่คนเปนจุดตั้งตน
ดังนั้นการปองกันขั้นที่สองตามความหมายนี้จึงครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับการปราบปราม
ยึดอายัด เผาทําลายยาเสพติด การสกัดกั้น การตรวจเขม การตรวจปสสาวะหาสารเสพติด การสงเจาหนาที่
ตํารวจเขาไปประจําทําการสอดแนมในโรงเรียน รวมถึงมาตรการตรวจจับจําแนกเพือ่ แยกผูใชยาเสพติด
ไปรับการบําบัดรักษาฟนฟู หรือปองกันไมใหผูติดยาสามารถเผยแพรยาเสพติดไปสูผูไมใชเสพติดดวย
ส ว นอี ก นั ย หนึ ง่ เป น ความหมายที ม่ ั ก ใช กั น ในวงการของผู ม ี อ าชี พ แนะแนว ใน
ความหมายของการดําเนินการชวยเหลือใหผูท ีเ่ คยลองใชยาเสพติด หรือผูทีใ่ ชยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึง่
เปนครั้งคราวหรือใชบอยๆ แตยังไมติดยา ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช เลิกเกี่ยวของกับยาเสพติดชนิด
นัน้ ๆ เปนมาตรการแยกคนออกจากยา หรือดึง คนติดยาออกจากยาเสพติดดวยมาตรการแนะแนวให
คําปรึกษาและจิตเวชบําบัด เปนการปองกันทีเ่ นนการสกัดกั้นเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมการใชยาเสพติดของ
กลุมผูที่ใชยาเสพติดหรือมีประสบการณเกี่ยวของกับยาเสพติดมาแลว
3. การปองกันขั้นที่สาม (Tertiary Prevention)
การปองกันขั้นทีส่ ามคือการปองกันการติดซ้าํ (Relapse) เปนมาตรการที่ใชสําหรับผูต ิด
ยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาดวยการถอนพิษยาแลวไมใหกลับไปติดยาซ้าํ ใหมอีก เปนมาตรการเสริม
ที่สนับสนุนมาตรการทางการแพทย เพื่อใหผูปวยที่ไดรับการรักษาใหหายขาดจากยาแลวอยูอยางปลอดภัย
จากยาเสพติดไดยาวนานขึน้ กอนที่จะหวนกลับไปติดยาอีก
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การปองการขัน้ ทีส่ ามจะอาศัยมาตรการทุกชนิดทีม่ ุง ใหผูต ิดยาหายจากอาการติดยาทาง
จิ ต ด ว ยมาตรการฟ น ฟู จิ ต ใจ (Rehabilitation) ด ว ยวิ ธี จิ ต เวชบํ า บั ด (Psychological therapy) การให
คําปรึกษา (Social counseling) กลุมบําบัด (Group therapy) และนันทนาการบําบัด (Recreational therapy)
เปนตน
การปองกันผูติดยาเสพติดที่บําบัดแลวไมใหกลับไปติดยาใหมอีกถือเปนสวนหนึ่งของ
งานด า นการป องกั นที ่มุ ง ลดความต องการยาลงดวยการสกัดกั้นไมใ หก ลับ ไปใชย าอีก ซึ่ง จะเปนการ
ปองกันไมใหพวกเขานํายาไปเผยแพรตอใหคนอืน่ ไดดว ย
โดยสรุปแลว การปองกันขั้นพืน้ ฐาน นั้นเปนการปองกันมิใหมีการทดลองใชยา การใช
ยาในทางที่ผิดหรือมิใหมีผูเสพติดรายใหมๆ เกิดขึน้ การปองกันขั้นที่สองเปนการเรงรีบนําผูท ี่ติดยาแลว
ไปบําบัดรักษา และการทีจ่ ะทําการปองกันการเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีความเขาใจ
ในสาเหตุและองคประกอบของปญหาการเสพติดเสียกอน องคประกอบที่ทําใหเกิดการติดยานั้น ไดแก
คน ยา และปจจัยที่เอื้ออํานวยใหมีการติดยา การวางแผนแกไ ขและปองกัน จึงจําตองศึกษาหาสาเหตุ
เฉพาะและใหการปองกันใหตรงกับสาเหตุหลัก ดังนั้นการปองกันการเสพติดที่เจาะจงถึงสาเหตุนัน้ มี
แนวทาง 3 แนวทาง ไดแก
1. การปองกันในวงกวาง เปนการปองกันโดยเนนเปาหมายที่สังคมโดยทั่วไปมุงสราง
สังคมใหตระหนักถึงพิษและภัยของยา ลดความตองการของสังคม และลดการตอบสนองของยาเสพติด
ซึง่ การดําเนินงานมีหลายรูปแบบ เชน การพัฒนาสุขภาพ การสรางเสริมศีลธรรม การใชกฎหมาย การ
พัฒนาสังคม ฯลฯ กลวิธขี องการปองกันในแนวกวาง ไดแก
1.1 การให ก ารศึ ก ษา ในการถ า ยทอดความรู  เพื อ่ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ท ั ก ษะและ
ประสบการณในการสรางคุณภาพชีวิตและการไมพึง่ พายาเสพติด โดยเนนถึงการพัฒนาตนเองและจิตใจ
ใหมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีคุณคา สรางสุขนิสัย และฝกทักษะในการประกอบอาชีพ
1.2 การใหขอมูลและขาวสาร เปนการใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองของปญหายา
เสพติด เพื่อใหชุมชนไดวิเคราะห เลือกขอมูลและตัดสินใจดวยตนเองในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง
1.3 การจัดกิจกรรมทางเลือก ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับพืน้ ฐานของบุคคลและชุมชนเพือ่ เปนทางเลือกในการใชเวลาชวยเบีย่ งเบนความสนใจจาก
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและเปนการชวยพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ
2. การปองกันในวงแคบ มุงเนนเฉพาะบุคคลบางกลุม หรือชุมชนบางแหงที่เสี่ยงตอ
ปญหาการเสพติด กลวิธใี นการดําเนินงาน การปองกันในวงแคบ ไดแก
2.1 การฝกอบรม เปนการฝกอบรมแกกลุมแกนนําและกลุมประชาชนใหมีความรูดาน
การปองกันการเสพติด การใชยาในทางที่ถูก โดยมีจุดประสงคใหกลุมแกนนําประยุกตความรูน ั้นไป
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ปฏิบัติในชุมชนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น สวนกลุมประชาชนนั้นใหมีความรูแ ละมีพฤติกรรม
ตอตานการเสพติดโดยตรง
2.2 การรณรงค เปนการเผยแพรขาวสารโดยการระดมสื่อตาง ๆ ภายใตขอบเขตที่
กําหนดไว ใหประชาชนเกิดการตืน่ ตัว ตระหนักถึงปญหาและเขามามีสวนรวมในการแกปญหา
2.3 การปฏิบัติการทางสังคม เปนวิธีการทีห่ วังผลของการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว
เชน ขจัดแหลงมั่วสุม กวาดลางแหลงผลิต ฯลฯ
3. การปองกันกรณีพิเศษ เปนการปองกันทีเ่ นนในวงแคบทีส่ ุด โดยเปาหมายอยูทีผ่ ูค า ผู
ติดยาเสพติด หรือผูที่มีความเสี่ยงสูง และครอบครัว เชน บุคคลที่กําลังเผชิญกับปญหาของตนเอง บุคคลที่
ครอบครัวแตกแยก ผูติดยาที่ผานการถอนพิษยามาแลว กลวิธีในการปองกันในกรณีพิเศษนี้ ไดแก
3.1 การวิเคราะหปญหา เพือ่ ใหผูต ิดยาไดทราบเกีย่ วกับพฤติกรรมและปญหาของตน
ในการติดยา
3.2 การใหคําปรึกษาแนะนํา เปนการใหแนวทางปฏิบัติสําหรับเลือกปฏิบัติในกรณีที่
เกิดปญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาเสพติด
3.3 การใหคําปรึกษาแกครอบครัว เพื่อลดความกดดันในครอบครัวลงและใหแนว
ปฏิบัติแกครอบครัวของผูติดยาเสพติดหรือผูที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อลดปญหาของตนเอง
3.4 การใหสุขศึกษา เปนการใหความรูเรื่องยาและสุขภาพอยางถูกตอง เพื่อปองกัน
การกลับไปใชยาในทางที่ผิดอีก
3.5 การใหกําลังใจ เพื่อเพิ่มกําลังใจใหแกผูติดยาในขณะทีก่ ําลังเผชิญปญหาทีอ่ าจ
นําไปใชในทางที่ผิดอีก
3.6 การฝกอาชีพ เพื่อเปนแนวทางในการดํารงชีวิตตามความสามารถและความถนัด
ของตนเปนการลดความกดดันดานเศรษฐกิจ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
กลวิธีทุกอยางสามารถนําไปปฏิบัติพรอมๆ กันไดหลายกลวิธีไมวาจะเปนการปองกัน
ในระดับไหน หรือมีวัตถุประสงคเพือ่ ปองกันมิใหเกิดการใชยาในทางที่ผิด หรือปองกันการติดซ้ําซึง่ เปน
หัวใจสําคัญของการปองกันและแกปญหาการติดสารเสพติด ทุกฝา ยทีเ่ กี่ยวของควรเขามามีสวนรวม
ดําเนินการอยางจริงจัง
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เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติด

“ยาเสพติดเปนภัยตอชีวิต เปนพิษตอสังคม” เปนคํากลาวที่แสดงถึงภาพของยาเสพติดเปนอยางดี
ในปจจุบันปญหาเรื่องยาเสพติดเปนปญหาที่ทุกชาติใหความสําคัญเปนอยางมากในการปองกันและ
ปราบปรามและถือวาเปนความผิดสากลซึ่งแตละชาติสามารถจับกุมและลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดไดทนั ที
กฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติดไดใหความหมายของคําวายาเสพติดไวดังนี้ “สารเคมีหรือวัตถุชนิด
ใดๆ ซึง่ เมือ่ เสพเขาสูร างกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอ
รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิม่ ขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มี
ความตองการเสพทัง้ ทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ ไปจะทรุดโทรมลง
กับใหรวมถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพ
ติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย” จากความหมายของยาเสพติดทําใหทราบวา
อะไรบางทีเ่ ขาลักษณะของยาเสพติด พืชอาจเปนยาเสพติดได ถาเสพแลวเกิดผลตอรางกายและจิตใจจน
ขาดไมได มิใชเฉพาะแตเฮโรอีน ซึ่งเปนสิ่งสังเคราะหเทานั้นที่เปนยาเสพติดใหโทษ
ประเภทของยาเสพติดและบทลงโทษตามกฎหมาย
ตามกฎหมายไดแบง ประเภทของยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน 5 ประเภท
ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน ฝน
หามมิใหผูใด ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 1
เวนแตเพื่อประโยชนทางราชการตามที่ รมต.ฯ อนุญาตเปนหนังสือเฉพาะราย ผูฝ าฝนระวางโทษตั้งแต 1
ปถงึ ประหารชีวติ แลวแตจาํ นวนยาเสพติดที่จําหนายหรือมีไวในครอบครอง
ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน
กฎหมายหามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 2 แตสามารถจําหนาย
หรือมีไวในครอบครองไดเมือ่ ไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึง่ ไดรับ
มอบหมายหรือสาธารณสุขจังหวัด สําหรับการมีไวในครอบครองที่ไมเกินจํานวนที่จําเปนสําหรับใชรักษา
โรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไมตองขออนุญาต ผูฝ าฝนระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 5 ป ถึงจําคุกตลอดชีวิตแลวแตความหนักเบาของความผิด
ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มียาเสพติ ดประเภท 2 เปนสวนผสมอยูดวย เชน ยาแกไ อผสม
โคเคอีน
กฎหมายห า มมิ ใ ห ผู ใ ดผลิ ต นํา เขา หรือสง ออกซึง่ ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 เวนแตไ ดรั บ
อนุญาต ซึ่งตองเปนรานคาที่ไดรับอนุญาตใหผลิต ขายนําหรือสงเขาในราชอาณาจักรประเภทยาแผน
ปจจุบันและมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาที่เปดทําการ ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ถึงจําคุกไมเกิน
3 ป
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ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2
กฎหมายห า มมิ ใ ห ผู ใ ดผลิ ต นํ า เขา หรือ สง ออกหรื อมีไ ว ใ นครอบครองซึง่ ยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 4 เวนแตรัฐมนตรีอนุญาต ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 10 ป
ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืชกระทอม
กฎหมายมิ ใ ห ผูใ ดผลิ ต จํ า หนา ย นําเขา สง ออก หรือมีไวใ นครอบครองซึง่ ยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีอนุญาต ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกตั้งแต 2 ป – 15 ป
บทลงโทษเกีย่ วกับสารระเหย
ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 กําหนด มาตรการควบคุมไมใหนําสาร
ระเหยมาใชในทางที่ผิดไวหลายประการและกําหนดใหผูฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว มีความผิด
และตองรับโทษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดใหผูผ ลิต ผูนําเขา หรือผูข ายสารระเหย ตองจัดใหมีภาพหรือขอความที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอบรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุก
ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. หามไมใหผูใดขายสารระเหยแกผูท ี่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป เวนแตเปนการขายโดยสถานศึกษา
เพือ่ ใชในการเรียนการสอน ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
3. หามไมใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูอื่นซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย
ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. หามไมใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่นใชสารระเหย บําบัด
ความตองการของรางกายหรือจิตใจ ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
5. หามไมใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือ จิตใจ ไมวาโดยวิธีสูดดมวิธี
อืน่ ใด ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
พึงระลึกเสมอวา การเสพติดสารระเหยนอกจากจะเปนโทษตอรางกายแลว ยังเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมายดวย
ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ทีม่ ีการออกพระราชบัญญัติและระเบียบตางๆ ใชกันอยูใน
ปจจุบันมีหลายฉบับ ซึ่งสามารถจัดเปนกลุมๆ ได คือ
1. กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวยา ไดแก
1.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
1.2 พ.ร.บ ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
1.3 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
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1.4 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533
1.5 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495
2. กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการ ไดแก
2.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
2.2 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
2.3 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาจึ ง ควรศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจถึ ง ข อ กํ า หนดการกระทํ า ผิ ด และ
บทลงโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดพรอมทั้งควรแนะนําเผยแพรความรูดังกลาวแก
เพื่อน สมาชิกในครอบครัว และประชาชนในชุมชน ใหตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมทั้งรวมกัน
รณรงคปองกันการแพรระบาดสูเด็กและเยาวชนในชุมชน ตอไป
ทั้งนี้ การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาจะกระทําในหรือนอกประเทศตองรับโทษใน
ประเทศซึ่งถารับโทษจากตางประเทศมาแลว ศาลอาจลดหยอนโทษใหตามสมควรและตามที่กลาวไวใน
ตอนตนถึงความจริงจังในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีการกําหนดใหการกระทําบางอยาง
ตองรับโทษหนักกวากฎหมายอืน่ เชน กําหนดโทษใหผูพ ยายามกระทําความผิดตองระวางโทษเสมือน
กระทําความผิดสําเร็จ ซึง่ ตามกฎหมายอาญาผูพ ยายามกระทําความผิดจะรับโทษเพียง 2 ใน 3 ของโทษมี
กําหนดสําหรับความผิดนั้นเทานั้น นอกจากนี้ผูสนับสนุน ชวยเหลือ ใหความสะดวกผูกระทําความผิด
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิด และทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด จะตองถูกศาล
สั่งริบ นอกจากพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิด และในเรื่องการสืบทราบการ
กระทําผิดเจาหนาที่มีอํานาจเรียกบุคคลใดใหถอยคําสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ประกอบการ
พิจารณาและมีอํานาจเขาไปในเคหสถานเมือ่ ตรวจคนหลักฐานในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อตรวจสอบและพบหลักฐานการกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดเจาหนาที่
มีอํานาจจับกุมและสอบสวนผูกระทําผิดและทําสํานวนฟองศาลตอไปตามกระบวนพิจารณาของศาล ซึ่ง
โทษที ่จะได รับ สํ า หรั บ ผู ก ระทํ า ความผิ ดคงเปน โทษที ่หนัก เนือ่ งจากความผิด เกีย่ วกับ ยาเสพติ ดเป น
ความผิดรายแรงที่แตละชาติไดใหความสําคัญตามที่กลาวไวในขางตน
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บทที่ 8
ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
สาระสําคัญ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของทักษะชีวิตทัง้ 10 ประการ และสามารถนําความรูไ ป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันในการทํางาน การแกปญหาชีวิตครอบครัวของตนเองไดอยางเหมาะสม
ตลอดจนสามารถนํากระบวนการทักษะชีวิตไปใชในการแกปญหาแกครอบครัวผูอื่นได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถบอกถึงความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต
2. สามารถอธิบายถึงทักษะชีวิตที่จําเปนในชีวิต 3 ประการไดอยางถูกตอง
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต
ทักษะการตระหนักในการรูตน
ทักษะการจัดการกับอารมณ
ทักษะการจัดการความเครียด

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต
ความหมายของทักษะชีวิต
คําวาทักษะ (Skill) หมายถึง ความจัดเจนและความชํานิชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคล
สามารถสรางขึ้นไดจากการเรียนรู ไดแก ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทํางานรวมกับผูอื่น การอาน การ
สอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใชเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปนทักษะ
ภายนอกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากการกระทํา หรือจากการปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกลาวนั้นเปนทักษะที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตที่จะทําใหผูมีทักษะเหลานั้นมีชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีพอยูในสังคมได โดยมี
โอกาสที่ดีกวาผูไมมีทักษะดังกลาว ซึ่งทักษะประเภทนี้เรียกวา Livelihood Skill หรือ Skill for Living ซึ่ง
เปนคนละอยางกับทักษะชีวิต ที่เรียกวา Life Skill
ดังนั้น ทักษะชีวิต หรือ Life Skill จึงหมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา
(Phychosocial Competence) ที่เปนทักษะภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไม
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วาจะเปนเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
หรือจะกลาวงายๆ ทักษะชีวติ ก็คือ ความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหอยูรอดปลอดภัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวใน
อนาคต
ความสําคัญของทักษะชีวิต
เนื่องจากสังคมปจจุบันมีความซับซอนในการดําเนินชีวิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในดานเศรษฐกิจ สังคม ขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีการแขงขันและความขัดแยงมากขึ้น
บุคคลมีความจําเปนตองปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการแขงขัน สามารถสู
กระแสวิกฤติตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาตนและพัฒนาอาชีพ มีความ
เขาใจสถานการณและมีวิจารณญาณในการเลือกรับเลือกปฏิเสธ มีความสามารถควบคุมอารมณและ
บริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอื่น จึงจะอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
ทักษะชีวิตที่จําเปน
ทักษะชีวิตจะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมและสถานที่อยางไรก็ตาม มีทักษะชีวิตอยูกลุม
หนึ่งที่ถือเปนหัวใจสําคัญที่ทุกคนควรตองมีโดอยองคการอนามัยโลกไดกาํ หนดไว ดังนี้
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) เปนความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราว
ตางๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเองที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจ
เลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
2. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตไดอยางมีระบบไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความสามารถในการคิดที่จะเปนสวนชวยใน
การตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพื่อคนหาทางเลือกตางๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแต
ละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห
ขอมูลตางๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวเราที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
5. ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เปนความสามารถในการ
ใชคําพูดและทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
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สถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม การ
ขอรอง การเขรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
6. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) เปนความสามารถใน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรูในตน (Self Awareness) เปนความสามารถในการคนหา รูจักและเขาใจ
ตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการและสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารูตัว
เองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และทักษะนี้ยังเปนพื้นฐานของการพัมนาทกัษะอื่นๆ
เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
8. ทักษะการเขาใจและเห็นใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือนหรือ
ความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ
ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา เกิดการชวยเหลือบุคคลอื่นที่ดอยกวา หรือไดรับความ
เดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotion) เปนความสามารถในการรับรูอารมณของ
ตนเองและผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวีการจัดการกับอารมณโกรธและความ
เศราโศกที่สงผลทางลบตอรางกายและจิตใจไดอยางเหมาะสม
10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) เปนความสามารถในการรับรูถึงสาเหตุ
ของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อใหเกิดการ
เบี่ยนเบนพฤติกรรมไปในนทางที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ
กลวิธีในการสรางทักษะชีวิต
จากทักษะชีวิตท่ําจเปน 10 ประการ สามารถแบงไดเปน 2 สวน ดังนี้
1. ทักษะชีวิตทั่วไป คือ ความสามารถพื้นฐานที่ใชเผชิญปญหาปกติในชีวิตประจําวัน เชน
ความเครียด สุขภาพ การคบเพื่อน การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริโภคอาหาร ฯลฯ
2. ทักษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถที่จําเปนในการเผชิญปญหาเฉพาะ เชน ยาเสพติด โรคเอดส
ไฟไหม น้ําทวม การถูกลวงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
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เรื่องที่ 2 ทักษะการตระหนักในการรูตน

การรูจักตนเอง เปนเรื่องใกลตัวที่ดูเหมือนไมนาจะสลักสําคัญอะไรที่เราจะตองมานั่งเรียนรูทํา
ความเขาใจ แตทวากลับมาความสําคัญอยางยิ่งยวด เปรียบไดกับเสนผมบังภูเขาทีท่ ําใหคนจํานวนมากที่
แมมีความรูมากมายทวมหัวแตเอาตัวไมรอด เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่เขาไมรูเลยนั่นคือการรูจักของเขาอยางถอง
แทนน่ั เอง
ทั้งๆ ทีใ่ นความเปนจริงแลวการรูจักตนเองนับเปนพื้นฐานสําคัญที่เราควรเรียนรูเ ปนอันดับแรก
สุดในชีวิต เนื่องจากการรูจักตนเองจะนําไปสูการมีเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินชีวิต เนื่องจากรูวาตนมี
ความถนัด ความชอบและความสามารถในดานใด ดังนั้นจึงรูวาตนควรจะเรียนอะไร ประกอบอาชีพอะไร
ควรแสวงหาความรูอะไรเพิ่มเติม
การรูจ ักวิธีเฉพาะตัวที่ตนถนัดในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานตางๆ ของตนเองใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ อาทิ รูเทคนิคการเรียนหนังสือของตนวาควรใชวิธีใดจึงประสบผลสําเร็จ เชน รูตัววา
ความจําไมดี จึงตองใชวิธีจดอยางละเอียดและทบทวนบทเรียนอยางสม่ําเสมอ
จุดออนในชีวิตไดรับการแกไขอยางทันทวงที อาทิ เมื่อเรารูตัววาเปนคนใจรอน เมื่อมีเหตุการณที่
เรารูสาเหตุหากอยูในสถานการณเชนนี้อาจนําไปสูการใชความรุนแรงได ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะแยกตัว
ออกมานั่งสงบสติอารมณเพื่อคิดหาวิธีการแกไขที่ดีที่สุด
การพัฒนาทักษะการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรูว าปญหานัน้ มา
สาเหตุมาจากตนหรือไม และรูวาตนเองควรปรับอารมณเชนใดเมื่อยามเผชิญปญหาและควรหาวิธีการใดที่
เหมาะสําหรับตนเองมากทีส่ ดุ ในการแกปญ
 หาใหลลุ ว งไปไดดว ยดี
การคนพบความสุขทีแ่ ทจริงในสิ่งทีต่ นเลือกทํา เนื่องจากรูวา อะไรทีท่ ําแลวจะทําใหตนเองมี
ความสุขได นําไปสูก ารเรียนรูและเขาใจผูอ ืน่ ไดมากยิง่ ขึ้น อันเปนการลดปญหาความขัดแยงและนําไปสู
มิตรภาพที่ดีตามมา
ตรงกันขามกับผูท ี่ไมรูจักตนเอง ซึ่งมักใชชีวิตโดยปลอยไปตามกระแสสังคม เลียนแบบทําตาม
คนรอบขาง โดยขาดจุดยืนที่ชัดเจน เชน แสวงหาความสุขในชีวิตดวยการไปเที่ยวเตรกับเพื่อน เสพยาเสพ
ติด การเลือกคณะที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยตามคานิยมขณะนัน้ หรือเลือกตามเพือ่ น สุดทา ยเขาจึงไม
สามารถพบกับความสุขทีแ่ ทจริงในชีวิตไดและนํา ไปสูปญหามากมายตามมา นอกจากนี้ค นที่ไมรูจ ัก
ตนเองยามเมื่อตองเผชิญหนากับปญหา โดยมากแลวมักจะไมดูวาปญหาทีเ่ กิดขึน้ นั้นมาจากตนเองหรือไม
แตมักโทษเหตุการณหรือโทษผูอื่นเอาไวกอน จึงเปนการยากที่จะแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี
ทัก ษะการรู จ ัก ตนเองจึ งเป นทัก ษะสําคัญที่เราทุกคนตองเรียนรูและฝก ฝน เนื่องจากการรูจัก
ตนเองนั้นไมไดเปนเรือ่ งที่นั่งอยูเฉยๆ แลวจะสามารถรูข ึน้ มาไดเองแตตองผานกระบวนการบมเพาะผาน
ประสบการณตางๆ การลองผิดลองถูก ความผิดหวัง เจ็บปวด ความผิดพลาดลมเหลวตางๆ เพือ่ ทีจ่ ะตก
เปนผลึกทางปญญาในการรูจักตนเอง รวมทัง้ ผา นการปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางซึ่งถือเปนกระจก
สะทอนชั้นดีใหเราไดเรียนรูจ ักตนเอง โดยยิง่ รูจ ักตนเองเร็วเทาไรยิ่งเปนการไดเปรียบในการออกสตารท
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ไปสูเปาหมายชีวิตไดเร็วเทานัน้ รวมทั้งยังเปนรากฐานสําคัญในการใชชีวิตอยางมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จทามกลางปญหาและแรงกดดันตางๆ
การฝกฝนทักษะการรูจักตนเองจึงควรเริ่มตั้งแตวัยเยาว โดยพอแมเปนบุคคลสําคัญแรกสุดในการ
ชวยลูกคนหาตนเอง โดยเริม่ จากเปดโอกาสทีห่ ลากหลาย พอแมควรสรางโอกาสทีห่ ลากหลายในการให
ลูกไดเรียนรูทดลองในสิ่งตางๆ ใหมากที่สุด อาทิ การทํางานบาน กิจกรรมตางๆ ทีล่ ูกสนใจ โดยพอแมทํา
หนาทีเ่ ปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการใหลูกไดเรียนรูจากประสบการณตางๆ อยางไรก็ตาม
กิจกรรมดังกลาวพอแมควรคัดกรองวาเปนกิจกรรมทีส่ รางสรรคและปลอดภัยสําหรับลูก อาทิ การทํางาน
อาสาสมัครตางๆ การเขาคอยอาสาพัฒนา การเขาคายกีฬา ไมใชตามใจลูกทุกเรื่อง เชน ลูกขอไปเก็บเกี่ยว
ประสบการณจากแกงมอเตอรไซค หรือขอไปเที่ยวกลางคืนหาประสบการณทางเพศ (ขึน้ ครู) เปนตน ซึง่
เปนกิจกรรมที่ไมสรางสรรคและอาจเกิดอันตรายกับลูกได ใหอิสระในความคิดและการตัดสินใจ พอแม
ไมควรเปนนักเผด็จการที่คอยบงการชีวิตลูกไปทุกเรื่อง อาทิ พอแมอยากเรียนแพทยแตสอบไมติด จึงฝาก
ความหวังไวกับลูก พยายามสรางแรงกดดันและปลูกฝงความคิดใหลูกตองสอบเขาคณะแพทยใหได เพื่อ
ทําความฝนของพอแมใหเปนจริง โดยไมคํานึงวาลูกจะชอบหรือมีความถนัดในดานนี้หรือไม พอแมที่
ปรารถนาใหลูกรูจักตนเองจึงควรเปดโอกาสใหลูกไดสามารถตัดสินใจในการเลือกสิ่งตางๆ ไดดวยตัวเอง
โดยพ อแม ทํ า หน า ที ค่ อยชี แ้ นะอยู หา งๆ ถึ ง ข อดี ข อ เสี ย ประโยชน หรื อโทษ ที ่ลูก จะได รับ ผา นการ
ตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งหากพอแมเห็นวาการตัดสินใจของลูกเปนไปในทางที่ไมถูกตองและอาจจะนําไปสู
อันตรายได พอแมสามารถใชอํานาจในการยับยั้งการกระทําดังกลาวได โดยชี้แจงถึงเหตุผลใหลูกไดเขาใจ
เปนกระจกสะทอนใหลูกเห็นตนเอง พอแมตองทําหนาทีเ่ ปนกระจกเงาสะทอนใหลูกไดเห็นตนเองในมุม
ตางๆ ทั้งจุดออน จุดแข็ง จุดดี จุดดอย โดยหลักการสําคัญ คือ ผิดจากความเปนจริง หรืออาจรูจักตนเอง
อยางผิดๆ ผานคําพูดของคนรอบขาง เพื่อนฝูง ครู อาจารย ซึง่ อาจทําใหลูกมองตนเองดอยคา เกิดเปนปม
ดอยในจิตใจ โดยมีงานวิจัยยืนยันวาหากพอแมปลอยใหลูกมีความเขาใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับตัวเองในเรื่อง
ตางๆ ทั้งๆ ที่ไมไดเปนความจริง และหากไมมีการรีบปรับความเขาใจที่ผิดๆ นั้นโดยเร็ว สิ่งที่ลูกเขาใจ
เกี่ยวกับตนเองผิดๆ นั้นจะกลับกลายเปนความจริงในที่สุด
ตัวอยางเชน ลูกอาจโดนครูทีโ่ รงเรียนตอวาเรือ่ งผลการสอบวิชาคณิตศาสตรทีล่ ูกสอบตก วาเปน
เด็กหัวทึบ ทั้งๆ ทีพ่ อแมเห็นลูกพยายามอยางเต็มที่แลวในวิชานี้ ในกรณีดังกลาวพอแมควรทําหนาที่เปน
กระจกสะทอนใหลูกเห็นในมุมที่ถูกตองและใหกําลังใจวาลูกมีจุดแข็งที่พอแมภาคภูมิใจในเรื่องของความ
ตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร แตอยางไรก็ตามที่ผลการเรียนออกมาเชนนี้อาจเพราะลูกไมถนัดในวิชา
ดังกลาว และใหลูกพยายามตอไปอยาทอถอย อยางไรก็ตามหากพอแมไมมีการปรับความเขาใจในการมอง
ตนเองของลูกในเรื่องนี้ ลูกจะตอกย้าํ ตัวเองเสมอวาเปนคนหัวทึบ และเขาจะไมมีวันประสบความสําเร็จ
ในชีวิตการเรียนไดเลย กระตุกใหลูกไดคิดวิเคราะหตนเอง โดยการหมั่นสังเกตพฤติกรรม อารมณของลูก
ในสภาวะตางๆ หรือจากเหตุการณตางๆ แระเริ่มตั้งคําถามออกไปลูกไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเองแทนการ
โทษผูอื่น หรือโทษสถานการณ
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ตัวอยางเชน เมื่อลูกทําขอสอบไดคะแนนไมดี แลวโทษวาเพราะครูสอนไมรูเรือ่ ง หรืออางวายังมี
เพือ่ นที่เรียนแยกวาเขาอีก พอแมควรกระตุกใหลูกไดคิดวาเราไมควรไปเปรียบเทียบกับครูที่เรียนแยกวา
หรือโทษวาครูสอนไมรูเรื่อง พรอมกับใหลูกวิเคราะหตัวเองถึงจุดออนจุดแข็ง เชน ลูกมีจุดออนเรื่อง
ระเบียบวินัย การบริหารเวลาในการอานหนังสือหรือไม เพราะทีผ่ านมาพอแมไมเห็นวาลูกจะตัง้ ใจอาน
หนังสื อหรือทบทวนบทเรียนเลยแตมาเรงอา นตอนใกลสอบ ดังนัน้ ในการสอบครั้ง ตอไปลูกตองวาง
แผนการเรียนใหดีและขยันใหมากกวานี้ เปนตน
การสอนและเตือนสติ พอแมเปนผูทีเ่ ห็นชีวิตของลูกใกลชิดทีส่ ุด และมีความสามารถในการเขา
ใจความเปนตัวตนของเขามากทีส่ ุด ซึง่ ในความเปนเด็กลูกเองยังไมสามารถทีจ่ ะแยกแยะทําความรูจักกับ
พฤติกรรมหรืออารมณตางๆ ทีต่ นแสดงออกมาได โดยพฤติกรรมบางอยางของลูกหากพอแมปลอยปละ
ละเลยไมสั่งสอนเตือนสติแตเนิ่นๆ พฤติกรรมนั้นๆ อาจบมเพาะเปนนิสัยแยๆ ทีต่ ิดตัวลูกไปจนโต และยิ่ง
โตยิง่ แกยาก เขาทํานองไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก ดังนั้นพอแมจึงตองสัง่ สอนและเตือนสติลูกทันทีใน
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตางๆ พรอมชี้ใหลูกเห็นถึงความรายแรงและหาแนวทางแกไขรวมกัน
ตัวอยางเชน พอแมเห็นวาลูกมีอุปนิสัยเปนคนเจาอารมณ โกรธงาย พอแมควรพูดคุยกับลูกถึง
จุดออนขอนี้วาจะสงผลเสียอยางไรกับชีวิตของเขาในระยะยาว พรอมทั้งหาวิธีการรวมกันในการฝกฝนให
ลูกรูเทาทันอารมณของตน ไมตอบสนองตอเหตุการณตางๆ อยางผิดๆ โดยใชอารมณความรูสึกนําหนา
อาทิสอนใหลูกหลีกเลี่ยงตอสถานการณทีม่ ากระตุน อารมณโกรธ สอนลูกใหตอบสอนงอยางถูกตองเมื่อ
โกรธ โดยการเดินไปหาที่เงียบๆ สงบสติอารมณกอนแลวคอยมาพูดคุยกัน ทาทายลูกใหทําลายสถิติตนเอง
ใหโกรธชาลง เชน แตเดิมเมื่อพบเหตุการณที่ไมสบอารมณจะโกรธขึ้นมาทันที ครั้งตอไปควรฝกใหโกรธ
ชาลง เปนตน
การเรียนรูจักตนเองอยางถองแทนับเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญมากยิ่งกวาการเรียนรูใดๆ การ
เรียนรูจ ักตนเองเปนกระบวนการเรียนรูระยะยาวตลอดทัง้ ชีวิต อันนํามาซึ่งความสุขและเปนรากฐานของ
ความสําเร็จในชีวิต โดยพอแมเปนบุคคลสําคัญผูเ ปดโอกาสใหลูกไดเรียนรูจักตนเองและเปนกระจกบาน
แรกที่สะทอนใหลูกไดเห็นอยางถูกตองวาตัวตนที่แทจริงของเขานั้นเปนเชนไร
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เรื่องที่ 3 ทักษะการจัดการกับอารมณ

อารมณ เ ป น พลั ง ที ท่ รงอํ า นาจอย า งหนึ ่ง ของมนุ ษ ย อามรณ อ าจเป น ต น เหตุ ข องสงคราม
อาชญากรรม ความขัดแยงเรื่องเชื้อชาติ และความขัดแยงอื่นๆ อีกหลายชนิดระหวางมนุษยดวยกัน ในทาง
ตรงกันข ามอารมณ เป นน้ าํ ทิ พ ยข องชีวิต ทํา ใหทุก สิง่ ทุกอยา งสวยงามและนา อภิรมย ความรัก ความ
สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพดใจ หรือความตลกขบขันลวนแตทําใหชีวิตมีคุณคาและความหมาย
ทั้งสิ้น
อารมณมีความสําคัญเชนเดียวกับการจูงใจดังไดกลาวแลว อารมณคืออะไร? อารมณคือ หลายสิง่
หลายอยาง ในทัศนะหนึ่ง อารมณ คือ สภาวะของรางกายซึ่งถูกยัว่ ยุ จนเกิดมีการเปลีย่ นแปลงทางสรีระ
วิทยาหลายๆ อยาง เชน ใจสั่น ชีพจรตนเร็ว การหายใจเร็วและแรงขึน้ หนาแดง เปนตน ในอีกทัศนะหนึง่
อารมณ คือความรูสึกซึ่งเกิดขึ้นเพียงบางสวนจากสภาวะของรางกายที่ถูกยั่วยุ อาจเปนความรูสึกพอใจ
หรือไมพอใจก็ได อามรณยังเปนสิ่งที่คนเราแสดงออกมาดวยน้ําเสียง คําพูด สีหนา หรือทาทาง
วิธีจัดการกับอารมณไมดี
1. มองโลกในแงดี เมื่อเรามีความคิดทีท่ ําใหซึมเศรา เชน “ฉันทําวิชาเลขไมได” ใหคิดใหมวา
“ถาฉันไดรับความชวยเหลือที่ถูกตองฉันก็จะทําได” แลวไปหาครู ครูพิเศษ หรือใหเพื่อนชวยติวให
2. หาสมุดบันทึกสักเลมไวเขียนกอนเขานอนทุกวัน ในสมุดบันทึกเลมนี้ หามเขียนเรื่องไมดี จง
เขียนแตเรือ่ งดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนัน้ ตอนแรกอาจจะยากหนอย แตใหเขียนเรือ่ งอยางเชน มีคนแปลกหนา
ยิ้มให ถาไดลองตั้งใจทํา มันจะเปลี่ยนความคิดใหเรามองหาแตเรื่องดีๆ จากการศึกษาพบวา คนที่คิดฆาตัว
ตายมีอาการดีขึ้นหลังจากเริ่มเขียนบันทึกเรื่องดีๆ ไดเพียงสองสัปดาห
3. ใชเวลาอยูกับคนที่ทําใหเธอหัวเราะได
4. ใสใจกับความรูสึกของตนเองในเวลาแตละชวงวัน การตระหนักรูถ ึงอารมณของตัวเองจะทํา
ใหเราจับคูงานที่เราตองทํากับระดับพลังงานในตัวไดอยางเหมาะสม เชน ถาเรารูส ึกดีที่สุดตอนเชา แสดง
วาตอนเชาคือเวลาจัดการกับงานเครียดๆ เชน ไปเจอเพื่อนที่ทํารายจิตใจเรา หรือคุยกับครูที่เราคิดวาให
เกรดเราผิด ถาปกติเราหมดแรงตอนบาย ใหเก็บเวลาชวงนัน้ เอาไวทํากิจกรรมที่ไมตองใชพลังทางอารมณ
มาก เชน อานหนังสือหรืออยูกับเพื่อน อยาทําอะไรเครียดๆ เวลาเหนื่อยหรือเครียด
5. สัง เกตอารมณ ตัวเองในเวลาชวงตา งๆ ของเดือน ผู หญิง บางคนพบวา ชวงเวลาทีต่ ัวเอง
อารมณไมดีสัมพันธกับรอบเดือน
6. ออกกําลังกาย การออกกําลังกายชวยใหเราแข็งแรงทัง้ รางกายและจิตใจ การออกกําลังกาย
อยางนอยแควันละ 20 นาที สามารถทําใหรูสึกสงบและมีความสุขได การออกกําลังกายจะชวยเพิม่ การ
ผลิตเอนดอรฟนของรางกายดวย เอนดอรฟนเปนสารเคมีในรางกายทีท่ ําใหเกิดความรูส ึกดีและมีความสุข
ตามธรรมชาติ โดยไมตองพึ่งยาเสพติด
7. รูจักไตรตรองแยกแยะ
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8. ฟงเพลง งานวิจัยชิน้ หนึ่งพบวา จังหวะของเสียงเพลงชวยจัดระเบียบความคิดและความรูส ึก
มั่นคงภายในจิตใจ และชวยลดความตึงเครียดของกลามเนื้อ
9. โทรหาเพื่อน การขอความชวยเหลือทําใหคนเรารูสึกผูกพันกับคนอื่นและรูสึกโดดเดี่ยวนอยลง
10. การโอบกอดชวยใหรางกายหลัง่ ฮอรโมนที่ทําใหรูส ึกดีออกมา ซึ่งจะชวยใหเรารับมือกับ
อารมณได อยูทามกลางคนที่มีความสุข อารมณดีเปนโรคติดตอ
แนวทางในการจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน
การจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน มีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญอยู 2 ลักษณะ ประกอบดวย
แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อผอนคลายความตองการทางเพศ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณทางเพศ
แนวทางการปฏิบัติเพือ่ ระงับอารมณทางเพศ หมายถึง ความพยายามในการทีจ่ ะหลีกเลี่ยงตอสิ่ง
เราภายนอกที่มากระตุนใหเกิดอารมณทางเพศที่เพิ่มมากขึ้น
1. หลีกเลี่ยงการดูหนังสือหรือภาพยนตรหรือสื่อ Internet ทีม่ ีภาพหรือขอความทีแ่ สดงออกทาง
เพศ ซึ่งเปนการยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ
2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือทําตัวปลอยวางใหความสบายเกินไป เชน การนอนเลนๆ โดยไม
หลับการนั่งฝนกลางวันหรือนั่งจินตนาการที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
3. หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดโอกาสการถูกสัมผัสในลักษณะตางๆ กับเพศตรงขาม ซึ่ง
การกระทําดังกลาวมักกอใหเกิดอารมณทางเพศได เชน การจับมือถือแขน (10%) การกอดจูบ (60%) การ
ลูบคลํา (80%) การเลาโลม (100%)
4. หลีกเลี่ยงและรูจักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหเที่ยวเตรพักผอนในแนวทางกระตุนใหเกิดอารมณ
ทางเพศ เชน สถานทีท่ องเที่ยวกลางคืน การดืม่ แอลกอฮอล เครือ่ งดืม่ มึนเมาตางๆ ซึ่งสามารถนําพาไปสู
การเกิดอารมณทางเพศได
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เรื่องที่ 4 ทักษะการจัดการความเครียด

ความเครียดคือ การหดตัวของกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนของรางกายนั่นเอง ซึ่ง
ทุกคนจําเปนตองมีอยูเสมอในการดํารงชีวิต เชน การทรงตัวเคลือ่ นไหวทัว่ ๆ ไป มีการศึกษาพบวาทุกครั้ง
ทีเ่ ราคิดหรือมีอารมณบางอยางเกิดขึน้ จะตองมีการหดตัว เคลือ่ นไหวของกลามเนือ้ แหงใดแหงหนึง่ ใน
รางกายเกิดขึ้นควบคูเสมอ
ความเครียดมีทัง้ ประโยชนและโทษ แตความเครียดที่เปนโทษนัน้ เปนความเครียดชนิดทีเ่ กิน
ความจําเปน แทนที่จะเปนประโยชนกลับกลายเปนอุปสรรคและอันตรายตอชีวิต เมื่อคนเราอยูในภาวะตึง
เครียดรางกายจะเกิดความเตรียมพรอมที่จะ “สู” หรือ “หนี” โดยที่รางกายมีการเปลีย่ นแปลงตางๆ เชน หัว
ใจเตนแรงและเร็วขึ้น เพื่อฉีดเลือดซึ่งจะนําออกซิเจนและสารอาหารตางๆ ไปเลีย้ งเซลลทัว่ รางกาย พรอม
กับขจัดของเสียออกจากกระแสเลือดอยางเร็ว การหายใจดีขึ้น แตเปนการหายใจตืน้ ๆ มีการขับอดรีนาลีน
และฮอร โ มนอื ่น ๆ เข า สู ก ระแสเลื อ ด ม า นตาขยายเพื ่อ ให ไ ด รั บ แสงมากขึ ้น กล า มเนื ้อ หดเกร็ ง เพื ่อ
เตรียมการเคลื่อนไหว เตรียมสูหรือหนี เสนเลือดบริเวณอวัยวะยอยอาหารหดตัว เหงื่อออก เพราะมีการเผา
ผลาญอาหารมากขึ้น ทําใหอุณหภูมิของรางกายเพิ่มขึ้น เมื่อวิกฤติการณผานพนไปรางกายจะกลับสูสภาวะ
ปกติ แตความเครียดที่เปนอันตราย คือความเครียดที่เกิดขึ้นมากเกินความจําเปน เมื่อเกิดแลวคงอยูเปน
ประจําไมลดหรือหายไปตามปกติ หรือเกิดขึ้นโดยไมมีเหตุการณที่เปนการคุกคามจริงๆ
ผลของความเครียดตอชีวิต
ผลตอสุขภาพทางกาย ไดแก อาการไมสบายทางกายตางๆ เชน ปวดหัว ปวดเมื่อยตามสวนตางๆ
ของรางกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ อาการทองผูกทองเสียบอย นอนไม
หลับ หอบหืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ
ผลต อ สุ ข ภาพจิ ตใจ นํ า ไปสู ค วามวิ ต กกั ง วล ซึม เศร า กลั ว อยา งไร เ หตุ ผ ล อารมณ ไ ม มั ่น คง
เปลี่ยนแปลงงายหรือโรคประสาทบางอยาง
สาเหตุของความเครียด
- สภาพแวดลอมทัว่ ไป เชน มลภาวะ ไดแก เสียงดังเกินไปจากเครื่องจักร เครื่องยนต อากาศ
เสียจากควันทอไปเสีย น้ําเสีย ฝุนละออง ยาฆาแมลง การอยูกันอยางเบียดเสียดยัดเยียด เปนตน
- สภาพเศรษฐกิจที่ไมนาพอใจ เชน รายไดนอยกวารายจาย
- สภาพแวดล อมทางสั งคม เชน การสอบแขงขันเขาเรียน เขาทํางาน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน ง
เปนตน
- มีสัมพันธภาพกับคนอื่นๆ ที่ไมราบรื่น มักมีขอขัดแยง ทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นเปนปกติ
วิสัย
- ความรูสึกตนเองต่ําตอยกวาคนอื่น ตองพยายามตอสูเอาชนะ
- ตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น
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วิธีลดความเครียดมีหลายวิธี
1. วิธีแกไขที่ปลายเหตุ ไดแก การใชยา เชน ยาหมอง ยาดม ยาแกปวด ยาลดกรดในกระเพาะ ยา
กลอมประสาท แตวิธีการดังกลาวไมไดแกไขความเครียดที่ตนเหตุ อาจทําใหความเครียดนัน้ เกิดขึน้ ไดอีก
วิธีที่ดีที่สุดคือ
2. วิธีแกไขที่ตนเหตุ ไดแก แกไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทีเ่ อือ้ อํานวยใหเกิดความเครียด เชน งาน
อดิเรกที่ชอบ ฝกออกกําลังกาย บริหารรางกายแบบงายๆ เปนตน
3. เปลีย่ นแปลงนิสัยและทัศนคติตอการดําเนินชีวิต เชน ลดการแขงขัน ผอนปรน ลดความ
เขมงวดในเรื่องตางๆ
4. หาความรูความเขาใจเกีย่ วกับโภชนาการ เชน รูว าอาหาร เครือ่ งดื่มบางประเภท ชวยสงเสริม
ความเครียด
5. สํารวจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอตัวเองและผูอื่น เชน มองตัวเองในแงดี มองผูอื่นในแงดี
6. สํารวจและปรับปรุงสัมพันธภาพตอคนในครอบครัวและสังคมภายนอก
7. ฝกผอนคลายโดยตรง เชน การฝกหายใจใหถูกวิธี การฝกสมาธิ การออกกําลังกายแบบงายๆ
การฝกผอนคลายกลามเนื้อ การนวด การสํารวจทานั่ง นอน ยืน เดิน การใชจิตนาการ นึกภาพที่รื่นรมย
เมื่อเกิดความเครียดขึ้นมา ลองพยายามนึกทบทวนดูวา เกิดจากสาเหตุอะไร และเลือกใชวิธีลด
ความเครียดดังกลาวทีก่ ลาวมาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน อาจทําใหความเครียดผอนคลายหรือ
ไมเครียดเลยก็ได
กิจกรรม
เขียนตอบคําถามดานลางในกระดาษและนําเสนอในชัน้ เรียน
1. ความสําคัญในการตระหนักรูในตนเองมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร
2. เราสามารถจัดการกับอารมณโกรธไดอยางไร
3. ความเครียดสงผลตอสุขภาพอยางไร และเราสามารถจัดการกับความเครียดทําไดอยางไร
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บทที่ 9
อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
ประเทศไทยมีผลผลิตจาการเกษตรกรรมประเภทอาหารทีห่ ลากหลาย ซึง่ ขึน้ อยูกับศักยภาพแต
ละภูมิภาคทีแ่ ตกตางกันไป การนําผลผลิตจาการเกษตรมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป แลว
กระจายสินคาสูตลาดผูบริโภคตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดในภูมิภาคอื่นทั่วโลก เปนอีก
ชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดอาชีพสําหรับผูที่สนใจ
การถนอมอาหารในปจจุบันใชวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพือ่ แปรรูปวัตถุดิบจํานวนมากพรอม ๆ
กันเปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป หรือปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมอาหารสมัยโบราณให
ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งในดานความสะอาด สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และเพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร
นั้นใหไดนาน เทคโนโลยีการถนอมผลิตผลการเกษตรตองอาศัยความรูท างวิทยาศาสตรพืน้ ฐาน ความรู
พืน้ ฐานทางสั ง คมธุ รกิ จและการจั ดการ ควบคูกับ ความรูใ นการแปรรูป ผลิตผลการเกษตร ใหเป น
ผลิตภัณฑชนิดใหม หรือปรับปรุงของเดิมใหดียิ่งขึน้ ทัง้ ในลักษณะทีม่ องเห็นหรือสัมผัสได เชน สี กลิ่น
ความนุม ความเหนียว เปนตน รวมทั้งสิ่งที่มองไมเห็น เชน คุณคาทางโภชนาการ
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หมายถึง อาหารที่ไดผานขัน้ ตอนการหุงตม หรือกระบวนการ แปรรูป
ผลิตผลการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหอาหารนัน้ สามารถเก็บไดเปนเวลานานพอสมควรโดยไมเนา
เสีย สามารถดืม่ หรือรับประทานไดทันทีเมือ่ ตองการ จะอุนหรือไมอุนใหรอนกอนรับประทานก็ได
ผลิตภัณฑประเภทนี้ที่รูจักกันแพรหลายคือ อาหารบรรจุกระปอง เชน สับปะรดกระปอง หรือบรรจุกลอง
เชน นมสด
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป หมายถึง อาหารทีไ่ ดผานขั้นตอนการหุงตมหรือกระบวนการแปร
รูปแลว และสามารถเก็บไวไดนานเชนเดียวกัน จะตองนําไปหุงตมและปรุงรสหรือปรุงแตงกอนจึงจะ
รับประทานได เชน น้ําผลไมเขมขน ซึ่งตองผสมน้ํากอนดื่ม น้ําพริกแกง เปนตน
การแปรรูปหรือการถนอมอาหาร โดยหลักใหญคอื การทําลายหรือฆาเชือ้ จุลินทรียที่มีอยูหรืออาจ
เกิดขึน้ ในอาหาร และทําใหเกิดการเนาเสียใหหมดไป ปจจุบันผลิตผลการเกษตรมีมากขึ้น และประชากร
มากขึ้นจึงไดมีการศึกษาคนควาและทดลองใชเทคโนโลยี เพื่อถนอมผลิตผลการเกษตรใหสามารถเก็บไว
ไดนาน เชน การใชความรอนจากไอน้าํ เพื่อฆาเชือ้ จุลินทรียในการทําอาหารกระปอง การใชรังสีแกมมา
เพื่อยับยั้งหรือทําลายปฏิกิริยาของเอนไซมทําใหการเปลี่ยนแปลงทางเคมีชาลง และยังเปนการทําลายการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียอีกดวย ในที่นี้จะกลาวถึงกรรมวิธีการถนอมอาหารที่ใชกันมากในปจจุบัน คือ
•
•

การถนอมอาหารโดยใชความรอนสูง เชน ผลิตภัณฑอาหารกระปอง
การถนอมอาหารโดยใชความเย็น เชน ผลิตภัณฑอาหารเยือกแข็ง
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•
•
•

การถนอมอาหารโดยการทําใหแหง เชน ปลาหยอง กาแฟผง
การถนอมอาหารโดยการหมักดอง เชน ซีอิ้ว น้ําสมสายชู
การถนอมอาหารโดยใชรังสี เชน หอมหัวใหญอาบรังสี

1. การถนอมอาหารโดยใชความรอนสูง
ภาชนะบรรจุไดมีการปรับปรุงพัฒนามาโดยเฉพาะอยางยิง่ ทีท่ ําจากดีบุก ตอมาดีบุกหายากและ
แพงขึ้น จึงใชกระปองที่ทําดวยแผนเหล็กเคลือบผิวทั้งสองดานดวยดีบุก ทําใหประหยัดปริมาณของดีบุกที่
ใชไดมาก ขณะเดียวกันก็ไดมีการใชกระปองที่ทําจากอลูมิเนียมซึ่งน้ําหนักเบาแตมีขอเสียคือบุบงาย
สวนมากจึงใชทํากระปองเพือ่ บรรจุน้าํ ผลไม หรือ เครือ่ งดืม่ หรือ นมสด แตการใชกระปองอลูมิเนียมไม
แพรหลายเทากับกระปองที่ทําจากแผนเหล็กเคลือบดีบุก นอกเหนือจากภาชนะจะเปนสวนประกอบที่
สําคัญในการถนอมผลิตผลการเกษตรแลวประเภทของอาหารก็มีความสําคัญมาก วาจะใชความรอนสูง
เทาใดในการฆาเชื้อจุลินทรียในอาหารที่ตองการเก็บรักษา เนือ่ งจากการถนอมผลิตผลทางการเกษตร โดย
ความรอนจะเปลีย่ นสภาพของอาหารจากสดเปนอาหารสุกทีพ่ รอมจะรับประทานได ดังนัน้ จึงมีการเติม
เครื่องปรุงตาง ๆ หรือเปลี่ยนสภาพเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม ซึ่งในปจจุบันเรียกวา "การแปรรูป
อาหาร" สวนประกอบอาจจะมีทั้งเนื้อสัตว ผัก และเครือ่ งเทศ สําหรับอาหารคาวหรือถาเปนอาหารหวาน
เชน ผลไมบรรจุในน้ําเชื่อม เปนตน กรรมวิธีการผลิตอาหารกระปองหรืออาหารในขวดแกว จําเปนตองใช
ความรอน เพือ่ ทําใหอาหารทีบ่ รรจุภายในสุก และเพือ่ ทําลายเชือ้ จุลลินทรี ความรอนทีใ่ ชจะตองสัมพันธ
กันเพราะถาใชความรอนสูงเกินไป อาจจะทําใหอาหารทีบ่ รรจุในกระปอง/ขวดนิ่มและไมนารับประทาน
ถาความรอนต่ําเกินไปอาจจะมีจุลินทรีย หลงเหลืออยูซึ่งจะทําใหอาหารนั้นเสีย เกิดกระปองบวมและ
ระเบิดไดในที่สุด การถนอมอาหารโดยใชความรอน หมายถึงการฆาเชือ้ ในอาหารที่บรรจุในภาชนะทีป่ ด
สนิท เพือ่ ปองกันการเสือ่ มสลายหรือเนาเสียทีเ่ กิดจากเชือ้ จุลินทรียหรือจากการปฏิกิริยาของเอ็นไซมใน
อาหาร การฆาเชือ้ โดยความรอนมี 3 ระดับ คือ การฆาเชื้อ (Sterilization) การฆาเชื้อระดับการคา
(Commercially sterilization) และการฆาเชื้อแบบปาสเตอร (Pasteurization)
การฆาเชือ้ หมายถึงการถนอมอาหารโดยใชความรอนสูงภายใตความดัน เพือ่ ใหจุลินทรียทีม่ ีอยู
ทั้งหมดถูกทําลาย
การฆาเชือ้ ระดับการคา หมายถึงการถนอมอาหารโดยใชความรอนสูงเพือ่ ทําลายจุลินทรียทีม่ ีอยู
ในอาหารเกือบทัง้ หมดเพื่อใหอาหารนั้น ๆ สามารถบริโภคไดโดยไมเปนอันตราย และสามารถเก็บไวได
นานโดยไมเนาเสียในภาวะปกติ
การฆาเชือ้ แบบปาสเตอร หมายถึงการถนอมอาหารโดยใชความรอนต่ํากวาอุณหภูมิของน้ําเดือด
(ต่ํากวา 100o ซ.) เพื่อทําลายจุลินทรียบางสวน แตทั้งนี้ตองดําเนินควบคูกับสภาวะอยางอื่น เชนควรเก็บใน
ตูเย็นภายหลังการผลิตแลว หรืออาหารนั้นมี พีเอช ต่ํา หรือมีปริมาณน้ําตาล หรือเกลือสูง
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นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดแบงกลุมอาหารทีบ่ รรจุในภาชนะที่ปดสนิทเปน
กลุมใหญ ๆ 2 กลุม คือ \
1. กลุมอาหารทีเ่ ปนกรด (acid foods) คืออาหารที่มีคา พีเอช ต่าํ กวา 4.5 สวนมากเปนพวกผลไม
เชน สับปะรด สม หรือผักที่มีรสเปรี้ยว เชน มะเขือเทศ กระเจี๊ยบแดง เปนตน
2. กลุมอาหารทีเ่ ปนกรดต่าํ (low acid foods) คืออาหารทีม่ ีคา พีเอช 4.5 หรือสูงกวา สวนมากจะ
เปนอาหารจําพวกเนื้อสัตว และผักตาง ๆ เชน เนื้อ หมู ปลา ขาวโพดฝกออน และหนอไมฝรั่ง เปนตน

กระปองใชบรรจุ

โรงงานทําสับปะรดกระปอง
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ตัวอยางขั้นตอนการทําอาหารกระปอง
1. รับซื้อวัตถุดิบ
2. ลาง ตัดแตง
3. คัดเลือกขนาด, จัดระดับ
4. ลวก
5. บรรจุกระปอง/ขวด
6. เติมน้ําบรรจุลงในกระปอง/ขวด <----- เตรียมเครื่องปรุงหรือน้ําบรรจุ
7. ไลอากาศ
8. ปดผนึก
9. ฆาเชื้อดวยความรอน
10. ทําใหกระปองเย็น
11. ปดฉลาก
12. บรรจุหีบ/กลอง
13. หองเก็บ
14. สงขาย
15. ผูบริโภค
1.1 เครื่องมือที่ใชเกี่ยวกับการผลิต
โดยทั่วไปเครือ่ งมือเครือ่ งใชและเครื่องจักรเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตอาหารกระปองตองไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ และตองอยูในสภาพที่สะอาดเสมอ ภาชนะทีใ่ ชไดหลายครัง้ ตองทําดวยวัสดุทีไ่ มเปนพิษ
และออกแบบใหทําความสะอาดไดงายเพือ่ ปองกันมิใหมีสิง่ สกปรกตกคางอยู วัสดุท่ีใชทําภาชนะตาง ๆ ควร
เปนวัสดุที่มีผิวเรียบ ไมมีรอยแตกหรือกะเทาะลอน ไมเปนพิษ ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ควรเปนวัสดุที่ลาง
และทําความสะอาดไดงาย ไมเปนวัสดุทีด่ ูดซึมงาย ยกเวนเพือ่ วัตถุประสงคบางประการทีจ่ ําเปนตองใช เชน
ถังไมในการหมักไวน ในสถานที่ผลิตอาหารสําเร็จรูปจะมีเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องจักรแตกตางกัน
ออกไปแลวแตประเภทและชนิดของผลิตภัณฑ แตสว นใหญแลวแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
•
เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในกรรมวิธีการผลิต
•
เครื่องมือเครื่องจักรตามขั้นตอนของการผลิต
•
เครื่องมือเครื่องจักรตามประเภทของผลิตภัณฑ
1.1.1 เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในกรรมวิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชนี้เปนสิ่งจําเปนของผูประกอบกิจการการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไมวา
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตอาหารกระปอง
1) เครื่องชั่ง ตวง วัด ใชในการชั่งน้ําหนักหรือปริมาตรของสิ่งตาง ๆ เชน วัตถุดิบ
เครื่องปรุงอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด ควรจะมีหลาย ๆ ขนาด
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2) เครื่องวัดอุณหภูมิ เปนของจําเปนมากในการผลิต จะตองมีการควบคุมและตรวจสอบ
อุณหภูมิตามขั้นตอนตาง ๆ ระหวางผลิตอยูตลอดเวลา
3) เครื่องมือวัดปริมาณเกลือ
4) เครื่องมือวัดปริมาณน้ําตาล
5) เครื่องมือวัดความเปนกรด-ดาง
6) เครื่องมือวัดความรอนของอาหารที่บรรจุในกระปอง (Heat penetration equipment)
เพื่อคํานวณหาเวลาที่จะตองใชในการฆาเชื้อหลังจากบรรจุและปดฝากระปองแลว เครื่องมือที่ใชในการนี้
เรียกวา เทอรมอคัปเปล (Thermocouples) ซึ่งใชวัดอุณหภูมิ ณ จุดที่ความรอนเขาถึงชาที่สุดของกระปอง
7) เครื่องมือวัดขนาดของตะเข็บกระปอง ลักษณะของการเกี่ยวกันระหวางขอฝา (Cover
hook) และขอของตัวกระปอง (Body hook) เปนสิ่งสําคัญมาก ถาไมเปนไปตามมาตรฐาน อาจจะทําให
กระปองรั่วได
8) เครื่องมือตรวจความดันในกระปอง ทดสอบวากระปองจะรั่วหรือไม โดยสูบลมอัดเขา
ไปในกระปองจนไดเปลงความดันที่ตองการแลวจุมกระปองลงในน้ํา ถากระปองรั่วจะมีฟองอากาศผุด
ออกมาตามรอยตะเข็บซึ่งจะตองทําการปรับเครื่องปดฝากระปองใหเขาที่
1.1.2 เครื่องมือเครื่องจักรตามขั้นตอนของการผลิต
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการทําอาหารกระปองแบงออกตามขั้นตอนของการผลิตคือเพื่อใชใน
•
การลาง เตรียม และตัดแตงวัตถุดิบ
•
การลวก
•
การหุงตม
•
การบรรจุ
•
การไลอากาศ
•
การปดฝา
•
การทําลายเชื้อจุลินทรีย
1.1.3 เครื่องมือเครื่องจักรตามประเภทของผลิตภัณฑ เครือ่ งมือเครื่องจักรอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทของอาหารที่จะผลิต เชน เครือ่ งมือเครือ่ งจักรสําหรับทําสับปะรดกระปองยอมจะแตกตางกับ
เครือ่ งมือเครือ่ งจักรของโรงงานทําปลากระปอง
1.2 การทําความสะอาดสถานที่ผลิตอาหาร
ในแงของ "สุขลักษณะ" จะตองคํานึงถึงเชือ้ จุลินทรียมากทีส่ ุดเพราะจะทําใหเกิดอันตรายอยาง
มากตอสุขภาพของผูบริโภค จึงตองมีการควบคุมปริมาณจุลินทรียซึ่งตองทําทั้งกับคนและเครื่องมือ คือ
1) ปองกันมิใหสัตวและแมลงมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
2) ควรใสเสื้อกันเปอ นซึ่งเสื้อนีจ้ ะปองกันสิง่ สกปรกตาง ๆ จากเสือ้ ผาหรือตัวผูทําอาหารหรือ
เสิรฟ อาหาร และสวมหมวกหรือมีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหผมหลนลงมา
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3) รักษาเครือ่ งจักร เครื่องมือ โตะเตรียมอาหาร อางน้าํ หองเตรียมอาหารใหสะอาดอยูเสมอ เพื่อ
ปองกันเศษอาหารหลงเหลืออยูซึ่งจะเปนอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรียใหเจริญเติบโตได
4) เศษอาหารควรทิ้งทุกวัน
5) หองเก็บวัตถุดิบ หองเก็บของ ตูเย็น หองเย็น ควรจะสะอาด
6) เครื่องจักร และเครื่องมือตาง ๆ ควรวางหรือเก็บใหเปนทีเ่ พื่อจะทํางานสะดวกและปองกันการ
เสียหาย
7) มีหองน้ําพอเพียงเพื่อปองกันความสกปรกของคนงาน
8) ตรวจสุขภาพของคนงานเปนประจําทุกป
9) ผูผลิตควรจะรวมมือกับ "ผูตรวจสอบ" ของรัฐบาล เพื่อคําแนะนําและความรวมมือที่ดี
10) ควรจะแกไขจุดตาง ๆ ตามที่ "ผูตรวจสอบ" แนะนํา
1.3 การทําลายเศษอาหาร กาก และสวนที่เหลือจากโรงงาน
การระบายน้ําเสียนั้น เปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะน้ําเสียยอมจะทําใหเกิดผลเสียไดสองแง คือ
1) ความสะอาดและความปลอดภัยในการประกอบกิจ เพราะถาสิง่ แวดลอมสกปรกยอมจะเกิด
การเจือปนขึ้นไดงาย
2) ความปลอดภัยสําหรับผูอยูใกลเคียง การระบายน้าํ และมีเศษอาหารอยูย อมเปนทีร่ บกวนแกผู
อาศัยใกลเคียงได โดยเฉพาะการปลอยของเสียลงในน้าํ ยอมกอใหเกิดความลําบากและยุง ยากตอผูอ ยู
ปลายทาง
2. การถนอมอาหารโดยใชความเย็น
การใหความเย็น (Refrigeration) หมายถึงกรรมวิธีการกําจัดความรอนออกจากสิง่ ของหรือพืน้ ที่
ที่ตองการทําใหเย็นหรือตองการใหมีอุณหภูมิลดลง ซึ่งการทําใหเย็นลงนี้แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ
การแชเย็น (Chilling) หมายถึงการทําใหอุณหภูมิของสิ่งของนัน้ ลดลง แตอยูเ หนือจุดเยือกแข็ง
ของสิ่งนั้น โดยของสิ่งนั้นยังคงสภาพเดิมอยู เชนการแชเย็นอาหารจะเปนการลดอุณหภูมิของอาหารต่าํ ลง
แมที่ -1o ซ. แตตองไมทําใหน้ําหรือองคประกอบในอาหารนั้นแปรสภาพหรือแข็งเปนน้ําแข็ง
การแชแข็ง (Freezing) หมายถึงการทําใหอุณหภูมิของสิ่งของนั้นลดต่าํ ลงกวาจุดเยือกแข็งของสิง่
นัน้ (-1 ถึง -40o ซ.) การแชแข็งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนสภาพขององคประกอบในสิ่งของเชนในกรณีที่เปน
อาหาร ความเย็นจัดจะทําใหน้ําในเนื้อเยื่อของอาหารแปรสภาพเปนน้ําแข็ง ทําใหจุลินทรียไมอาจนําไปใช
ได แตความเย็นจัดไมไดทําลายจุลินทรียใหตาย
จุดเยือกแข็ง (Freezing point) คือ อุณหภูมิทีเ่ กิดภาวะสมดุลระหวางของแข็งกับของเหลว
ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ หรืออุณหภูมิทีข่ องเหลวเปลีย่ นสถานะเปนของแข็ง ณ ความกด
มาตรฐาน 1 บรรยากาศ
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การถนอมอาหารดวยความเย็นมีหลายวิธี
1) การใชน้ําแข็ง ความเย็นของน้ําแข็งที่ใชในการแชอาหารจะลดอุณหภูมิของอาหารไดเร็ว และ
ถามีปริมาณน้ําแข็งเพียงพอก็จะทําใหอาหารนั้นเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ 0o ซ.
2) การใชสารผสมแชแข็ง การใชน้ําแข็งผสมเกลือแกงหรือเกลืออนินทรียอื่น ๆ จะทําใหไดสาร
ผสมที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 0o ซ.
3) การใชน้ําแข็งแหง น้ําแข็งแหงคือ คารบอนไดออกไซดทเ่ี ย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิประมาณ -80o
ซ. ใชในการเก็บรักษาอาหารที่ผานการแชแข็งมาแลว เหมาะสําหรับการขนสงในระยะเวลา 2-3 วัน
4) การใชไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวที่ความดันปกติจะระเหยกลายเปนไอที่อุณหภูมิ -196o
ซ. ณ อุณหภูมินี้เปนอุณหภูมิต่ําสุดที่สามารถทําใหอาหารเย็นลงไดอยางรวดเร็ว และเนือ่ งจากไนโตรเจน
เปนแกสเฉื่อย ไมเปนอันตรายกับอาหารและผูบริโภค
5) การใชเครื่องทําความเย็น เครื่องทําความเย็นที่ใชกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะตามบานเรือนคือ
ตูเย็น
3. การถนอมอาหารโดยการทําแหง
หลักการในการทําแหงมีหลายวิธีคือ
1) ใชกระแสลมรอนสัมผัสกับอาหาร เชน ตูอบแสงอาทิตย ตูอบลมรอน (Hot air dryer)
2) พนอาหารที่เปนของเหลวไปในลมรอน เครื่องมือที่ใชคือ เครื่องอบแหงแบบพนฝอย (Spray
dryer)
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3) ใหอาหารขนสัมผัสผิวหนาของลูกกลิ้งรอน เครื่องมือที่ใชคือ เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง
(Drum dryer หรือ Roller dryer)
4) กําจัดความชื้นในอาหารในสภาพทีท่ ําน้าํ ใหเปนน้าํ แข็งแลวกลายเปนไอในหองสุญญากาศ ซึ่ง
เปนการทําใหอาหารแหงแบบเยือกแข็ง โดยเครื่องอบแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer)
5) ลดความชื้นในอาหารโดยใชไมโครเวฟ (Microwave)
หลักในการทําอาหารใหแหง คือจะตองไลน้ําหรือความชื้นที่มีอยูในผลิตผลการเกษตรออกไป แต
จะยังมีความชื้นเหลืออยูในผลิตภัณฑมากนอยแลวแตชนิดของอาหาร
การถายเทความรอน จะเกิดตรงจุดทีม่ ีความแตกตางของอุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของเครื่องมือทีใ่ ช
ในการอบ และอาหารที่ตองการทําใหแหง การถายเทความรอนมี 3 แบบ คือ
1) การนําความรอน เปนการถายเทความรอนจากโมเลกุลหนึง่ ไปยังอีกโมเลกุลหนึง่ ที่อยูขางเคียง
ซึ่งจะเกิดกับอาหารที่มีลักษณะเปนของแข็ง
2) การพาความรอน จะเกิดกับอาหารที่เปนของเหลว โดยกระแสความรอนจะถูกพาผานชองวางที่
เปนอากาศหรือแกสจากของเหลวชนิดหนึง่ ไปยังของเหลวอีกชนิดหนึง่
3) การแผรังสี เปนการถายเทความรอนโดยการแผรังสีความรอนไปยังอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณี
อบอาหารในสุญญากาศ และการอบแหงแบบเยือกแข็ง
ในทางปฏิบัติ การถายเทความรอนในการอบแหงอาจเกิดขึ้นพรอมกันทั้ง 2 หรือ 3 แบบก็ได ทัง้ นี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของอาหารที่นําไปอบแหง
การเคลื่อนที่ของน้ําในอาหาร น้ํา หรือความชืน้ จะเคลื่อนทีม่ าที่ผิวหนาของอาหารเมือ่ ไดรับความ
รอนในระหวางการอบ
เครื่องอบแหง
เครื่องมือที่ใชในการอบอาหารจํานวนมากในคราวเดียวกันใหแหงนัน้ มีหลายแบบ แตละแบบก็มี
หลายขนาด
1) ตูอ บหรือโรงอบที่ใชความรอนจากแสงอาทิตย โดยมีหลักการทํางานคือ ตูหรือโรงอบ
ประกอบดวยแผงรับแสงอาทิตย ซึ่งทําดวยวัสดุใส เมื่อแสงอาทิตยซึ่งสวนใหญเปนรังสีคลืน่ สัน้ ตกลงบน
แผงรับแสงนีแ้ ลวจะทะลุผานไปยังวัสดุสีดํา ภายในตูแ ละเปลีย่ นเปนรังสีความรอน ซึง่ ความรอนนีจ้ ะไป
กระทบกับอาหารทําใหน้ําในอาหารระเหยออกมา และผานออกไปทางชองระบายอากาศของตูอ บ หรือ
โรงอบ มีผลทําใหอาหารแหง ในระหวางการอบควรกลับผลิตภัณฑนั้น วันละ 1-2 ครัง้ เพือ่ ใหผิวหนาของ
ผลิตภัณฑทุกสวนไดสัมผัสกับความรอน ทําใหแหงเร็วและสม่ําเสมอ สวนมากตูอบแสงอาทิตยนี้จะใชกับ
พวกผัก ผลไม และธัญพืช ขอดีสําหรับการใชตูอบที่ใชความรอนจากแสงอาทิตยคือ
(1) ไดผลิตภัณฑสีสวย และสม่ําเสมอ
(2) สะอาดเพราะสามารถควบคุมไมใหฝุนละอองหรือแมลงเขาไปได
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(3) ใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติ ทําใหประหยัดเวลาในการตากได
ประมาณหนึ่งในสาม
(4) ประหยัดพื้นทีใ่ นการตาก เพราะในตูอ บสามารถวางถาดที่จะใสผลผลิตไดหลายถาด
หรือหลายชั้น
(5) ประหยัดแรงงาน เพราะไมตองเก็บอาหารที่กําลังตากเขาที่รมในตอนเย็น และเอา
ออกตากในตอนเชาเหมือนสมัยกอน ซึ่งมีผลทําใหตนทุนในการผลิตอาหารแหงลดลง

เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง
เครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบตูหรือถาด
2) เครื่องอบแหงที่ใชความรอนจากแหลงอื่น ความรอนที่ใชกับเครือ่ งอบประเภทนีส้ วนมากจะได
จากกระแสไฟฟา หรือแกส สวนมากใชในระดับอุตสาหกรรมซึง่ มีหลายแบบหลายขนาด โดยใชหลักการ
ที่แตกตางกันแลวแตประโยชนของการใชสอย เชน
(1) เครือ่ งอบแหงดวยลมรอนแบบตูห รือถาด ตูอ บบุดวยวัสดุที่เปนฉนวนมีถาดสําหรับ
วางอาหารที่จะอบ เครื่องมือชนิดนี้จะใชอบอาหารที่มีปริมาณนอย หรือสําหรับงานทดลอง
(2) เครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบตอเนือ่ ง มีลักษณะคลายอุโมงค นําอาหารทีต่ องการ
อบแหงวางบนสายพานทีเ่ คลือ่ นผานลมรอนในอุโมงค เมื่ออาหารเคลื่อนออกจากอุโมงคก็จะแหงพอดี
ตัวอยางอาหาร เชน ผัก หรือ ผลไมอบแหง
(3) เครือ่ งอบแหงแบบพนฝอย การทํางานของเครือ่ งอบแบบนีค้ ือ ตองฉีดของเหลวที่
ตองการทําใหแหงพนเปนละอองเขาไปในตูท ี่มีลมรอนผานเขามา เชน กาแฟผงสําเร็จรูป ไขผง น้าํ ผลไม
ผง ซุบผง เปนตน
(4) เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง เครื่องทําแหงแบบนีใ้ หความรอนแบบนําความรอนซึ่ง
ประกอบดวยลูกกลิ้งทําดวยเหล็กปลอดสนิม อาหารทีจ่ ะทําแหงตองมีลักษณะขนและปอนเขาเครือ่ ง ตรง
ผิวนอกของลูกกลิ้งเปนแผนฟลมบาง ๆ ความรอนจะถายเทจากลูกกลิ้งไปยังอาหาร
(5) เครือ่ งอบแหงแบบเยือกแข็ง ประกอบดวยเครื่องที่ทําใหอาหารเย็นจัด (freezer) แผน
ใหความรอน และตูสุญญากาศ หลักการในการทําแหงแบบนีค้ ือการไลน้าํ จากอาหารออกไปในสภาพ
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สุญญากาศ การถายเทความรอนเปนแบบการนําความรอน ตัวอยางผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุดคือ กาแฟผงสําเร็จรูป
(6) ตูอบแหงแบบทีใ่ ชไมโครเวฟ ขณะนีไ้ ดมีการใชไมโครเวฟคลื่นความถี่ 13x106
ไซเกิล เพื่อลดความชื้นของผัก เชน กะหล่ําปลี และผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณภาพดี สีสวย ตัวอยางผลิตภัณฑ
ทีใ่ ชตูอ บแหงแบบไมโครเวฟรวมกับการใชสุญญากาศ คือ ผลิตภัณฑน้ําสมผง ซึ่งยังคงคุณภาพของ สี
กลิ่น และรสของสมไว
4. การถนอมอาหารโดยการหมักดอง
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานจุลชีววิทยามีมากขึน้ สามารถใชกระบวนการหมัก
เพื่อผลิตผลิตภัณฑใหม ๆ ไดมากขึ้น และมีการใชจุลินทรียบริสุทธิ์และสายพันธุที่มีประสิทธิภาพให
ผลผลิตสูงสุด ซีอิ้วและเตาเจี้ยว ผลิตภัณฑทัง้ 2 ชนิดนี้ มักจะผลิตพรอมกัน เนือ่ งจากใชวัตถุดิบอยาง
เดียวกัน ในปจจุบันมีการใชสปอรเชื้อรา แอสเพอรจิลลัส ฟลาวัส โคลัมนาริส เพือ่ ผลิตซีอ้ิว ทําใหไดซีอิ้ว
ที่มีคุณภาพสม่ําเสมอตลอดป ซึ่งเดิมเคยมีปญหาเรื่องการปนเปอนจากเชื้อราชนิดอื่น ๆ ในฤดูฝน ทําใหได
ซีอิ้วทีม่ ีคุณภาพไมดีเทาที่ควร และที่สําคัญยิง่ คือสปอรเชื้อราทีใ่ ชไมสรางสาร อฟลาทอกซิน ซึ่งเปนสาร
กอมะเร็ง
5. การถนอมอาหารโดยใชรงั สี
รังสี หมายถึง คลืน่ แสงหรือคลายกับแสง ซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาว การแผรังสีของ
สารกัมมันตภาพมีลักษณะคลายสายน้าํ ของอนุภาค หรือคลื่น ซึ่งมาจากหนวยเล็กที่สุดของสสารคือ
ปรมาณู ธาตุชนิดหนึ่งประกอบดวยปรมาณูชนิดตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะทางเคมีเหมือนกันแตมีน้ําหนักตางกัน
ปรมาณูชนิดตาง ๆ ของธาตุเดียวกันแตมีน้ําหนักแตกตางกันนี้เรียกวา ไอโซโทป รังสีที่ใชในการถนอม
อาหารนั้นอาจใชรังสีใดรังสีหนึ่งดังนี้
1) รังสีแกมมา เปนรังสีทีน่ ิยมใชมากในการถนอมอาหาร สารทีเ่ ปนตนกําเนิดรังสีนี้ คือ โคบอล60 หรือซีเซียม-137
2) รังสีเอกซ ไดจากเครื่องผลิตรังสีเอกซทีท่ ํางานดวยระดับพลังงานทีต่ ่าํ กวา หรือ เทากับ 5 ลาน
อิเล็กตรอนโวลต
3) รังสีอิเล็กตรอน ไดจากเครือ่ งผลิตรังสีอิเล็กตรอนที่ทํางานดวยระดับพลังงานทีต่ ่ํากวาหรือ
เทากับ 10 ลาน อิเล็กตรอนโวลต
5.1 หลักการถนอมอาหารดวยรังสี
รังสีทีฉ่ ายลงไปในอาหารจะไปทําลายหรือยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย หรือทําใหการ
เปลีย่ นแปลงทางเคมีลดลง ซึง่ มีผลทําใหการเก็บรักษาอาหารนั้นมีอายุยืนนานโดยไมเนาเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับชนิดของอาหารและปริมาณรังสีที่อาหารไดรับและวัตถุประสงคในการฉายรังสี ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
1) ควบคุมการงอกของพืชผักในระหวางการเก็บรักษา ปริมาณรังสีที่ฉายบนอาหาร
ประมาณ 0.05-0.12 กิโลเกรย ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหอาหารนัน้ มีปริมาณรังสีเฉลี่ยสูงสุดได
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ถึง 0.15 กิโลเกรย เชน กระเทียม หอมใหญ มันฝรั่ง เปนตน ซึ่งสามารถควบคุมการงอกและลดการสูญเสีย
น้าํ หนักในระหวางการเก็บในหองเย็นไดนานกวา 6 เดือน
2) การควบคุมการแพรพันธุของแมลงในระหวางการเก็บรักษา ปริมาณรังสีที่ฉายบน
อาหารประเภทนี้ประมาณ 0.2-0.7 กิโลเกรย และกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหอาหารนัน้ มีปริมาณรังสี
เฉลี่ยสูงสุดได 1 กิโลเกรย เชน ขาว ถั่ว เครือ่ งเทศ ปลาแหง เปนตน ซึง่ รังสีจะทําลายไขแมลงและควบคุม
การแพรพนั ธุข องแมลงและตัวหนอนในระหวางการเก็บรักษา หรือระหวางรอการจําหนาย
3) ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด การฉายรังสีอาหารทะเลและเนือ้ สัตวดวยรังสีประมาณ
1-3 กิโลเกรย จะชวยลดปริมาณแบคทีเรียลงไดมาก ทําใหสามารถเก็บรักษาไดนานขึน้ แตทัง้ นีต้ องบรรจุ
ในภาชนะและเก็บในหองเย็น สวนผลไม เชน มะมวง กลวย ถาฉายรังสีดวยปริมาณ 0.3-1 กิโลเกรย จะ
ชะลอการสุกและควบคุมการแพรพันธุของแมลงในระหวางการเก็บรักษา ทําใหอายุการเก็บนานขึน้ สวน
สตรอเบอรี่ ถาฉายรังสีดวยประมาณ 3 กิโลเกรย จะชวยทําลายจุลินทรียที่เปนสาเหตุทําใหเนาเสียลง
บางสวน ทําใหยืดอายุการเก็บรักษาหรือในระหวางการจําหนาย และการฉายรังสี ประมาณ 1-2 กิโลเกรย
จะสามารถชะลอการบานของเห็ด ทําใหการจําหนายมีระยะนานขึ้น
4) ทําลายเชือ้ โรคและพยาธิในอาหาร ผลิตภัณฑทีท่ ําจากเนื้อสัตวอาจมีพยาธิหรือเชื้อ
โรคติดอยูได เชน พยาธิใบไมตับที่มีในปลาดิบ สามารถทําลายไดดวยรังสีต่ําประมาณ 0.15 กิโลเกรย
แหนมซึง่ เปนผลิตภัณฑจากหมูทีค่ นไทยนิยมรับประทานดิบ ๆ ถาฉายรังสีในประมาณ 2-3 กิโลเกรย จะ
เพียงพอที่จะทําลายเชื้อ ซาลโมเนลลา ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดทองรวง และทําลายพยาธิทีอ่ าจจะติดมากับ
เนือ้ หมูกอ นทําแหนมก็ได
5.2 กระบวนการฉายรังสี
ในประเทศไทยการฉายรังสีอาหาร ควบคุมและดําเนินการโดย สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน สวนมาตรฐานเกี่ยวกับปริมาณของรังสีทีใ่ ชและ
ความปลอดภัยตองเปนไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อาหารทีจ่ ะผานกระบวนการฉายรังสีมี
ทั้งผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว และผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป ดังนัน้ การบรรจุหีบ
หออาจมีความจําเปนตามชนิดของผลิตภัณฑ เชน แหนม หมูยอ ซึง่ หอหุม ดวยใบตอง สวนหอมใหญ มัน
ฝรั่ง ไมมีสิ่งหอหุม เปนตน ในการฉายรังสีผลิตผลเหลานี้ตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่เหมาะสม
นําไปผานพลังงานคลื่นไฟฟา ในรูป ของรังสี ซึง่ อยูในตึก แยกหากจากตึกกําเนิดรังสี และไดรับการ
ออกแบบใหมัน่ คงแข็งแรงไดมาตรฐานดานความปลอดภัย เปนหลักประกันวาจะไมเปนอันตราย หรือ
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอชุมชนได
5.3 ปริมาณรังสีที่ใชในการถนอมอาหาร
หนวยของรังสีเรียกวา เกรย อาหารใดก็ตามเมื่อผานการฉายรังสีแลว รังสีไดคายหรือถายพลังงาน
ใหเทากับ 1 จูล ตออาหารจํานวน 1 กิโลกรัม เรียกวา 1 เกรย หนวยของรังสีวัดเปนแรด ซึ่ง 100 แรดเทากับ
1 เกรย และ 1,000 เกรยเทากับ 1 กิโลเกรย องคการอนามัยโลกและทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
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ประเทศ ไดสรุปวา การฉายรังสีอาหารใดก็ตามดวยระดับรังสี ไมเกิน 10 กิโลเกรย จะมีความปลอดภัยใน
การบริโภค และไมทําใหคุณคาทางโภชนาการเปลีย่ นแปลงไป แตอยางไรก็ตามปริมาณของรังสีที่อาหาร
ไดรับตองเปนไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแตกตางกันตามชนิดของอาหารและตาม
วัตถุประสงควาดวยการถนอมอาหารในระดับตาง ๆ
5.4 การแสดงฉลาก
อาหารอาบรังสีตองมีฉลากแสดงขอความเพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูล ซึง่ เปนประโยชนใน
การเลือกซื้ออาหารมาบริโภค โดยในฉลากจะตองระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานใหญของผูผลิตและผูฉายรังสี
2) วัตถุประสงคในการฉายรังสี โดยแสดงขอความวา "อาหารที่ไดผานการฉายรังสีเพื่อ........แลว"
(ความที่เวนไวใหระบุวัตถุประสงคของการฉายรังสี)
3) วันเดือนและปที่ทําการฉายรังสี
4) แสดงเครื่องหมายวาอาหารนั้น ๆ ไดผานการฉายรังสีแลว
อาหารสํ า เร็ จ รู ป หมายถึ ง อาหารที ผ่ ู ข ายปรุ ง ไว เ รี ย บร อ ยแล ว ผู ซื ้อ สามารถนํ า ไปอุ น หรื อ
รับประทานไดทันที อาหารสําเร็จรูปนีร้ วมถึงอาหารทีผ่ ูบ ริโภคสัง่ ใหประกอบหรือปรุงใหม การเลือกซือ้
ควรสังเกตสถานที่ขายสะอาด ภาชนะใสอาหารมีสิ่งปกปด กันแมลง และฝุนละออง ผูขายแตงกายสะอาด
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที หมายถึง อาหารที่ผลิตเรียบรอยพรอมบริโภคที่บรรจุใน
ภาชนะพรอมจําหนายไดทันที เชน น้ําพริกสําเร็จรูป (น้ําพริกเผา น้าํ พริกสวรรค น้าํ พริกตาแดง แจวบอง)
ขนมตางๆ (ขนมรังแตน ขาวแตน กระยาสารท ทองมวน ทองตัน ทองพับ กรอบเค็ม กระหรี่ปป ขาว
เกรียบทีท่ อดแลว ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมปงกรอบ คุกกี้ เอแคร ขนมอบกรอบ ขนมขบเคีย้ ว)
พืชผักและผลไมแปรรูป (กลวยตาก กลวยฉาบ กลวยอบเนย กลวยกวน สับปะรดกวน มะมวงดอง ฝรั่ง
ดอง มะยมหยี มะมวงหยี ฝรัง่ หยี มะดันแชอิ่ม มะมวงแชอิม่ ) ผลิตภัณฑจากสัตว (ไขเค็มตมสุก หมูหยอง
หมูทุบ หมูแผน หมูสวรรค ปลาแผน หมูแผน เนื้อสวรรค ฯลฯ)
อาหารพรอมปรุง หมายถึง อาหารทีผ่ ูขายจัดเตรียมวัตถุดิบ พรอมเครื่องปรุงไวเปนชุดผูบริโภค
สามารถซื้อแลวนําไปประกอบเองที่บาน ควรสังเกตวัน เดือน ป ที่ผลิตหรือวันหมดอายุเพราะลักษณะของ
อาหารยังไมไดผานความรอน มีโอกาสบูดเสียหรือเสื่อมคุณภาพไดมากที่สุด
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อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป คือ กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผ ลิตอาหารสําเร็จรูป
ไปยังผูบริโภค โดยคํานึงหลักสุขาภิบาล ตั้งแตขัน้ ตอนการผลิต การบรรจุหีบหอ บรรจุภัณฑ การขนสง
และการจัดเก็บเพื่อรอจําหนาย กระทั่งผลิตภัณฑถึงผูบริโภค ดังรูป

กระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ

ผูบริโภค

การขนสงและ
เก็บรักษา

ชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง
จากผูผลิตไปยังผูบริโภค และใชชองทางออม จากผูผลิต ผานคนกลาง ไปยังผูบริโภค ดังรูป

ผูผลิต

ผูผลิต

ผูบริโภค

คนกลาง

ผูบริโภค

ตลาดผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
1. ตลาดภายในประเทศ
2. ตลาดระหวางประเทศระดับอาเซียน
3. ตลาดระหวางประเทศระดับภูมิภาคอื่นทั่วโลก
สวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หมายถึง การดําเนินงานเกีย่ วกับการ
ผลิต การจําหนาย การกําหนดราคา และการสงเสริมการขายไดสัดสวนกัน เหมาะสมกับความตองการของ
ลูกคา สภาพการแขงขัน และสอดคลองกับความตองการของสังคม (หรือเรียกวา 4Ps)
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1. Product หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปถูกหลักสุขาภิบาลและตรงตามความตองการของ
ลูกคา
2. Price หมายถึง ราคามีความเหมาะสม ลูกคาพึงพอใจและยอมรับ
3. Place หมายถึง การจัดจําหนายโดยพิจารณาชองทางการจําหนาย หรือขายผานคนกลาง หรือ
พิจารณาการขนสงวามีบทบาทในการแจกตัวอยางสินคาไดอยางไร หรือขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อรอ
จําหนาย ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักสุขาภิบาล
4. Promotion หมายถึง การสงเสริมการตลาด การใชสือ
่ ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย หรือ
การสื่อสารใหลูกคาไดทราบสถานที่จัดจําหนายสินคา ราคา ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ คือ การขายโดย
ใชพนักงานขาย การสงเสริมการขายดวยวิธีการแจกของตัวอยาง แจกคูปอง ของแถม การใชแสตมปเพื่อ
แลกสินคา ตลอดจนการใหรางวัลตาง ๆ และการประชาสัมพันธ
รูปแบบการขาย
1. การขายสง ขายสง คือ การขายสินคาใหกับผูซือ้ โดยการขายแตละครั้งจํามีปริมาณ จํานวน
มาก เพื่อใหราคาสินคามีราคาถูกมากพอที่จะนําไปขายตอได
2. การขายปลีก หมายถึงการขายสินคาและบริการแกลูกคาที่ซือ้ สินคาและบริการไปใชสนอง
ความตองการของตนเองโดยตรง มิใชเพื่อธุรกิจการขายตอ
3. การขายตรง หมายถึง การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการนํา เสนอขายต อ
ผูบ ริ โภคโดยตรง ณ ที ่อยู อาศัย หรื อสถานทีท่ ํา งานของผูบ ริโภคหรือของผูอ ื่น หรือสถานที่อืน่ ที่มิใ ช
สถานที่ประกอบการคาเปนปกติธุระ โดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้น
การเลือกทําเลสําหรับการประกอบอาชีพ สิง่ แรกที่ตองทํากอนคือ การหาทําเลที่ดี เหมาะะสมกับ
ธุรกิจ โดยจะตองคํานึงถึง แหลงประกอบการหรือผูผลิต ปริมาณลูกคา และการคมนาคมที่สะดวก
การจัดตกแตงรานและการจัดวางสินคาอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
การจัดตกแตงรานคา มีความสําคัญตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. แสงสวางภายในราน แสงสวางธรรมชาติมักไมเพียงพอและแสงแดดมักทําความเสียหายใหแก
สินคา การใชแสงไฟฟา แมจะมีคาใชจายสูงแตก็จูงใจลูกคาใหเขามาซื้อสินคาไดมากกวารานที่ดูมัวซัว
ในรานควรเลือกใชแสงจากหลอดฟลูโอเรสเซนท กอนตัดสินใจเรื่องแสงสวางควรรูว าคาไฟฟาจะเปนสัก
เทาใด และตองใชจาํ นวนกี่ดวงถึงจะคุมคากับการขายสินคาดวย
2. การตกแตงสีภายนอกและภายในราน นอกจากการทาสีรานคาใหสดใสสวาง สวยงามแลว สี
ของหีบหอ และตัวสินคาก็สามารถนํามาตกแตงใหรานคาดูดีขึน้ จะตองใหผูคนเห็นสินคา ชัดเจนและ
สวยงาม
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3. การจัดวางสินคาบริเวณทางเขาราน ใกล ๆ ทางเขาราน เปนที่เหมาะสําหรับจัดวางสินคาที่
ตองการเสนอขายเปนพิเศษ เพราะเปนที่ที่ลูกคาทุกคนตองเดินผานเขาออก จึงตองจัดสินคาไวบริเวณนี้ให
เตะตาจริง ๆ โดยเฉพาะบริเวณโตะชําระเงินที่ลูกคาเขาแถวรอที่จะชําระเงิน ควรหาของเล็ก ๆ นอยๆที่
ลูกคาอาจลืมซื้อมาจัดวางไว
4. การจัดหมวดหมูข องสินคา สินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือใชรวมกันจะตองจัดวางไว
ดวยกัน เชน น้ําดื่ม, เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม, ประเภทขนมปงสดและเบเกอรี่, ขนมขบเคี้ยว เปนตน
5. การติดปายบอกประเภทของสินคา เพื่อใหรูวาสินคาอยูที่ใด เปนการติดปายบอกชนิดของ
สินคาตามที่จัดไว เปนหมวดหมูแลวเพื่อสะดวกในการคนหาสินคาตามทีล่ ูกคาตองการ อาจจะติดไวตาม
ผนั ง ห อ ง และกึ ่ง กลางเหนื อ ชั ้น วางของ สิ น ค า ใดวาง ณ จุ ด ใด ควรวางอยู เ ป น ประจํ า และไม ค วร
เปลีย่ นแปลงที่วางสินคาบอยเกินไป เพราะจะทําใหลูกคาตองเสียเวลาคนหาในครั้งตอไปทีแ่ วะเขามาซื้อ
สินคาที่ราน
6. การติดปายราคาสินคา ปจจุบันลูกคาสวนใหญมักสนใจในรายละเอียดของสินคาเพิม่ มากขึน้
ทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ ชื่อสินคา คําแนะนําการใชผลิตภัณฑนั้น ๆ วันผลิตและวันหมดอายุ ดังนั้น
จะตองติดปายบอกราคาเพิม่ ใหกับตัวสินคาซึ่งเปนสิง่ สําคัญทีส่ ุดลงไปดวยคือตองติดราคาบอกไวบนตัว
สินคาทุกชิ้นให ชัดเจนพอที่ลูกคาและพนักงานเก็บเงินจะอานได หรือ สินคาบางประเภททีข่ ายกันเปน
จํานวนมาก อาจจะติดราคาในรูปของแผนปายหรือโปสเตอร จะเปนการชวยประหยัดแรงงานและเวลาได
หากเป นสินคา ชนิดเดียวกันแตตา งยี่หอกัน อาจจะติดราคาไวที่ชั้นวางสินคาจะชวยใหลูก คาเห็นและ
เปรีย บเทีย บราคากันได ถึงแมวาจะตองใชเวลาและแรงงานในการติดราคากันใหม เมื่อสินคามีราคา
เปลีย่ นแปลงใหม แตก็เปนการใหประโยชนและรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงความสะดวกกับลูกคา ทัง้ ยัง
เปนการสะดวกในการเรียกเก็บเงินคาสินคาอีกดวย
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การจัดวางสินคา มีความสําคัญตอการจูงใจลูกคาใหเลือกซื้อสินคา เพือ่ ใหสะดวกและเกิดความ
พึงพอใจควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความพึงพอใจของลูกคา
2. จัดสินคาไวในบริเวณที่เราจะขาย
3. จัดสินคาไวในระดับสายตาใหมากที่สุด
4. จัดสินคาดานหนาบนชั้นใหเต็มอยูเสมอ
5. ชั้นปรับระดับไดตามขนาดของสินคาจะเปนการดี
6. การใชกลองหนุนสินคาใหดูงดงามแมจะมีสินคาไมมากนัก
7. ความเปนระเบียบเรียบรอย สินคาบางชนิด มีหลายแบบ หลายขนาด ควรจัดใหเปนระเบียบ
สะดวกในการเปรียบเทีย บของลูกคา ดังนั้นสินคา ที่เหมือน ๆ กันควรเอาไวดวยกัน และควรจัด ตาม
แนวนอน และอยูใ นระดับเดียวกันหรือจะจัดในแนวดิง่ ดวยก็ได
8. สินคามากอนตองขายกอน เราตองขายสินคาเกากอนสินคาใหมเสมอพยายามวางสินคามากอน
ไวแถวหนาเสมอ ควรทําสินคาทีม่ ากอนใหดสู ดใสสะอาดเหมือนสินคาใหม
9. ปองกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินคา โดยการจัดวางผังทางเดินภายในรานใหลูกคาเดินไปมา
ไดสะดวก คือหยิบก็งาย หายก็รู สินคาบุบ ชํารุด ใกลหมดอายุควรจัดเปนสินคาลดราคาพิเศษ ลางสต็อก
ดวยการจัดแยกขายไวตา งหาก
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การจัดการและดูแลคลังสินคาตามหลักสุขาภิบาล
การจัดการคลังสินคา เปนการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดสงสินคาใหผูรับเพื่อ
กิจกรรมการขาย เปาหมายหลักในการบริหาร ดําเนินธุรกิจ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับคลังสินคาก็เพือ่ ใหเกิด
การดําเนินการเปนระบบใหคุมกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา การปองกัน
ลดการสูญเสียจากการดําเนินงานเพื่อใหตนทุนการดําเนินงานต่าํ ทีส่ ุด และการใชประโยชนเต็มที่จาก
พื้นที่
คุณลักษณะเพื่อความเปนเลิศในงานขาย
การบริการที่ดีจะเกิดขึน้ จากตัวบุคคล โดยอาศัยทักษะ ประสบการณ เทคนิค ตาง ๆ ที่จะทําให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และอยากกลับเขามาใชบริการอีก มีดังตอไปนี้
• ตองมีจิตใจรักในงานดานบริการ (Service Mind) ผูใหบริการตองมีความสมัครใจทุมเททั้ง
แรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผูที่จะปฏิบัติหนาที่ไดตองมีใจรักและชอบในงานบริการ
• ตองมีความรูในงานที่ใหบริการ (Knowledge) ผูใหบริการตองมีความรูในงานที่ตนรับผิดชอบ
ที่สามารถตอบขอซักถามจากผูรับบริการไดอยางถูกตองและแมนยํา ในเรื่องของสินคาที่นําเสนอ เพื่อมิให
เกิดความผิดพลาด เสียหาย และ ตองขวนขวายหาความรูจาก เทคโนโยลีใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ
• มีความชางสังเกต (Observe) ผูท ํางานบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัวเปนคนมีความชาง
สัง เกต เพราะหากมี การรับ รู ว า บริ ก ารอยา งไรจึง จะเปนทีพ่ อใจของผูร ับ บริก ารก็จะพยายามนํา มาคิ ด
สร า งสรรค ให เ กิ ด บริ ก าร ที ด่ ี ยิ ง่ ขึ น้ เกิ ด ความพอใจและตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า หรื อ
ผูรับบริการได มากยิ่งขึ้น
• ตองมีความกระตือรือรน (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมีจิตใจ
ในการตอนรับ ใหชวยเหลือแสดงความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี ในการชวยเหลือผูรับบริการ
• ตองมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเปนสิ่งทีแ่ สดงออกจากความคิด ความรูส ึก และ
สงผลใหเกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อใหลูกคาหรือผูรับบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ
• ตองมีความคิดริเริม่ สรางสรรค (Creative) ผูใ หบริการควรมีความคิดใหม ๆ ไมควรยึดติดกับ
ประสบการณ ห รื อบริ ก ารที ่ทํ า อยู  เคยปฏิ บั ติม าอยา งไรก็ ทํ า ไปอยา งนั ้นไม มี ก ารปรั บ เปลี ่ย นวิธี ก าร
ใหบริการ จึงควรมีความคิดใหม ๆ ในการปฏิรูปงานบริการใหดีขึ้น
• ตองสามารถควบคุมอารมณได (Emotional control) งานบริการเปนงานทีใ่ หความชวยเหลือ
จากผูอื่น ตองพบปะผูคนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ตางกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผูรับบริการจะ
แตกตางกัน เมื่อผูรับบริการไมไดดังใจ อาจจะถูกตําหนิ พูดจากาวราว กิริยามารยาทไมดี ซึ่งผูใหบริการ
ตองสามารถควบคุมสติอารมณไดเปนอยางดี
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• ต อ งมี ส ติ ใ นการแก ป ญ หาที ่เ กิ ดขึ ้น (Calmness) ผู รั บ บริก ารส วนใหญ จะติ ด ต อขอความ
ชวยเหลือตามปกติ แตบางกรณีลูกคาที่มีปญหาเรงดวน ผูใหบริการจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและ
คิดหาวิธีในการแกไขปญหาอยางมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการใหบริการ
แกลูกคา
• มีทัศนคติตองานบริการดี (Attitude) การบริการเปนการชวยเหลือ ผูท ํางานบริการเปนผูใ ห
จึง ตองมีค วามคิ ดความรู ส ึ ก ต องานบริก ารในทางที ่ช อบ และเต็ม ใจทีจ่ ะใหบ ริก าร ถา ผูใ ดมีค วามคิ ด
ความรูส ึกไมชอบงานบริการ แมจะพอใจในการรับบริการจากผูอ ืน่ ก็ไมอาจจะทํางานบริการใหเปนผลดี
ได ถาบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดี ก็จะใหความสําคัญตองานบริการ และปฏิบัติงานอยางเต็มที่
เปนผลใหงานบริการมีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ
• มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูร ับบริการ (Responsibility) ในดานงานทางการตลาด และ
การขาย และงานบริการ การปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของลูกคาหรือผูร ับบริการดวยการยกยอง
วา “ลู ก ค า คื อบุ ค คลที ่สํ า คั ญที ่สุ ด” และ “ลูก คา เปนฝา ยถูก เสมอ” ทั้ง นี้ก็เพื่อให ผูใ หบ ริก ารมีค วาม
รับผิดชอบตอลูกคาอยางดีที่สุด
พฤติกรรมผูบริโภคกับชองทางการจําหนายอาหารสําเร็จรูป
พฤติกรรมของผูบ ริโภค (consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกรวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสินใจของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการ
ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
1. ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
2. ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน
สังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
3. ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น
4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพือ่ การตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรงกับ
ชนิดของสินคาที่ตองการ
5. ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน
การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยซึ่งจะไมเหมือนกัน ซึง่ ขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลวาจะคาดหมายกับสิง่ หนึง่ สิ่งใด ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากเมื่อไดรับการตอบสนองดวยดี จะมี
ความพึงพอใจมาก แตในทางตรงขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนอง
ตามที่คาดหวังไวหรือไดรับนอยกวาที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือมีนอย
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ปจจัยสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการบริการ
1. ความสะดวก หมายถึง ความสะดวกในการเขาพบหรือติดตอกับผูใ หบริการ ซึง่ ครอบคลุมทั้ง
เวลาทีเ่ ปดดําเนินการ สถานที่ตั้ง และวิธีการที่จะสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูบ ริโภคในการเขาพบ
หรือติดตอกับผูใหบริการ เชน สถานที่ใหบริการตั้งอยูในที่ที่สะดวกแกการไปติดตอ เปนตน
2. การติดตอสือ่ สาร หมายถึง การสื่อสารและใหขอมูลแกลูกคาดวยภาษาที่งายตอการเขาใจและ
การรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะ หรือคําติชมของลูกคาในเรื่องตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการ
ใหบริการขององคการ
3. ความสามารถ หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความรูความสามารถและทักษะที่จะปฏิบัติงาน
บริการไดเปนอยางดี เชน ความรูและทักษะใหขอมูลผลิตภัณฑ เปนตน
4. ความสุภาพ หมายถึง การที่ผูใ หบริการมีความสุภาพเรียบรอย มีความนับถือในตัวลูกคา
รอบคอบ และเปนมิตรตอผูบริโภค เชน การใหบริการดวยใบหนาทีย่ ิ้มแยมแจมใส และการสื่อสารดวย
ความสุภาพ เปนตน
5. ความนาเชื่อถือ หมายถึง ความเชือ่ ถือไดและความซือ่ สัตยของผูใหบริการ ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณที่ดี
6. ความคงเสนคงวา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดสัญญาไวอยางแนนอนและ
แมนยํา เชน การใหบริการตามที่ไดแจงไวกับแกลูกคา เปนตน
7. การตอบสนองอยางรวดเร็ว หมายถึง ความเต็มใจของผูใ หบริการทีจ่ ะใหบริการอยางรวดเร็ว
เชน การใหบริการแกผูรับบริการ ณ เคานเตอรจายเงิน แบบทันทีทันใด เปนตน
การสํารวจความพึงพอใจ
การสํารวจความพึงพอใจลูกคาเปนเครื่องมือที่สําคัญและมีบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางานในองคการอยางมาก ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเปนขอมูลปอนกลับไปสูห นวยงานที่แสดงใหเห็น
ถึงพฤติกรรมและความตองการของลูกคา เชน พฤติกรรมการเลือกซือ้ /ใชบริการ และเปนตัวชีว้ ัดผลการ
ปฏิบัติงานขององคการทีแ่ มนยํา เทคนิคการวัดความพึง พอใจ อาจเริ่ม จาก การสังเกต การสัม ภาษณ
แบบสอบถาม จนถึงกระบวนการทําวิจัย
มหาตมะ คานธีกลาวไววา
“คือ แขกคนสําคัญทีส่ ุด ที่ไดมาเยือนเรา ณ สถานที่แหงนี้ เขามิไดมาเพือ่ พึง่ พิงเรา เราตางหาก ที่
ตองพึง่ พาอาศัยเขา เขามิใชบุคคลทีม่ าขัด จังหวะการปฏิบัติงานของพวกเรา หากแตวา การรับใชเขาคือ
วัตถุประสงคแหงงานของพวกเรา เขามิใช บุคคลแปลกหนา แต เขาคือ สวนหนึ่งของสถานทีแ่ หงนี้
บริการจากพวกเรา มิใชการสงเคราะหเขา เขาตางหาก ที่กําลังสงเคราะหพวกเรา ดวยการยอม ใหพวกเรามี
โอกาสไดรับใชเขา”
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การสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายเปนกิจกรรมทีก่ ระตุน การตัดสินใจซือ้ สินคาหรือบริการ โดยการจัดกิจกรรม
การตลาดและสงเสริมการขายตาง ๆ เชน การเสนอของแถม การแสดงสินคาและการจัดวางสินคา การลด
ราคา การตลาดทางไกล การตลาดทางไปรษณีย และวิธีการอื่น ๆ เพื่อชวยกระตุนยอดขาย
วิธีการสงเสริมการขาย
• การสงเสริมการขายดานลดราคาสวนใหญเปนการลดราคาสินคา โดยอาจจะลดจากราคาขาย
ปรกติ เชน การจัดโปรโมชั่นตาง ๆ เปนชวงเวลา การลดราคา 25% ทุกวันพุธ เปนตน หรือการเพิ่ม
ปริมาณสินคา โดยขายราคาเทา เดิม เชน แลกตาซอย เอ็กตรา 300 เพิม่ ปริมาณแตไ มเพิ่มราคา เปนตน
ยอดขายที่เพิม่ ขึน้ จากการลดราคานี้ จะมีตนทุนจากกําไรที่ลดลง การตัดสินใจใชกลยุทธนีจ้ ึงควรตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ และควรคํานึงถึงผลกระทบตอชื่อเสียงของตราสินคาดวย
• การสงเสริมการขายโดยการใชคูปอง
คูปอง เปนอีกวิธีการหนึ่งในการลดราคา วัตถุประสงคหลักของการใชการสงเสริมการขายโดย
ใชคูปอง คือ การกระตุนใหลูกคาใชคูปองใหมากที่สุด โดยมีเทคนิคการแจกคูปองหลายอยาง ตัวอยางเชน
- การติดคูปองไวบนบรรจุภัณฑเพื่อกระตุนการซื้อซ้ํา
- การแจกคูปองในหนังสือพิมพ หรือนิตยสารเพื่อใหผูบริโภคไปใชซื้อสินคา
• การสงเสริมการขายโดยการใหของแถมเปนวิธีทีม่ ีใชกันมาก โดยลูกคาจะไดรับของแถมเมื่อ
ซื้อครบตามที่กําหนด เชน ซื้อสินคาครบสิบชิ้น ก็จะไดรับของแถมหนึ่งชิ้น เปนตน
• การสง เสริมการขายโดยการแขง ขันและใหรางวัลเปนอีกวิธีหนึง่ ที่มีใชกันมากในปจจุบัน
โดยเฉพาะตามงานแสดงสินคาตาง ๆ ก็จะมีสาวสวย (Pretty) แตงตัวนารัก มากลาวแนะนําถึงสรรพคุณที่ดี
ของสินคา และจัดเกมสตอบคําถามงาย ๆ พรอมของรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อเรียกรองความสนใจของ
ลูกคาที่เดินผานไปมา และมีการแจกของชํารวยเล็กใหกับผูท ี่เขารวมกิจกรรมและตอบคําถามไดถูกตอง
เปนตน
• การสงเสริมการขายโดยการชิงโชคซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะมีหลายวิธี แตที่นิยมกันก็คือ การแนบใบ
ลุน รางวัลมาพรอมกับสินคา หรือใหตัดชิ้นสวน หรือ ปายฉลาก สติ๊กเกอร อยางใดอยางหนึ่ง สงไปรวม
ชิงโชค ซึ่งวิธีการนี้ก็จะตองระมัดระวังเรื่องความสะดวกในการที่จะสงชิ้นสวน หรือชิ้นสวนจะตองไมถูก
แอบแกะอานดูกอนที่ผูซื้อจะเปนผูแกะคนแรก
• การสงเสริมการขายสําหรับลูกคาประจํา เปนการกระตุนใหลูกคาประจํามาซื้อสินคาหรือใช
บริการบอย ๆ เชน สายการบิน มีการสะสมไมลเพือ่ แลกเปนตัว๋ เครือ่ งบินฟรี เมื่อสะสมไมล ไดตามที่
กําหนด หรือรานอาหารญี่ปุนฟูจิ หรือเซน มีการประทับตราเมื่อรับประทานอาหารครบทุก 300 บาท และ
นํามาแลกเปนบัตรสวนลด หรืออาหาร 1 จานเมือ่ ครบตามที่กําหนด เปนการกระตุนใหลูกคามาซื้อสินคา
หรือใชบริการบอย ๆ หรือปมน้ํามันมีการทําบัตรสมาชิกแลวใหสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกเปนตน
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• การสงเสริมการขาย ณ จุดวางสินคามีผลการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในรานคาปลีกออกมาวา
ยอดขายจะเพิ ม่ ขึน้ ถ าลู กค า สามารถเห็นสินคา ณ จุดวางสินคา การจัดวางสินคาทีน่ า สนใจ ใหขอมู ล
เหมาะสม และวางในตําแหนงที่สังเกตไดงาย จะชวยใหลูกคาซื้อสินคามากขึ้น ในปจจุบันจะเห็นไดวา
สินคาอุปโภคบริโภคที่วางจําหนายในซุปเปอรมารเก็ต มีการจัดเรียงเปนแถวอยางเปนระเบียบ ถาตองการ
ใหสินคาเปนที่สังเกตไดงาย พื้นที่วางสินคาตองอยูในระดับสายตา และตัง้ วางสินคาเปนแถว อยางชัดเจน
และเปนระเบียบ
• การสงเสริมการขายโดยการแจกสินคาตัวอยางใหทดลองใช วิธีนีใ้ หลูกคาไดทดลองใชสินคา
ดูกอน กอนที่จะตัดสินใจซือ้ ซึ่งวิธีนีก้ ็อาจสามารถดึงลูกคาทีใ่ ชสินคาของคูแขงอยู ใหหันมาทดลอง
ของใหมโดยทีไ่ มตองเสียเงินซือ้ เพราะบางครัง้ ลูกคามีความคิดวาของที่ใชอยูเดิมก็ดีที่สุดอยูแลว ทําไม
ตองไปเสียเงินซื้อสินคาอื่นมาทดลองใช
อยางไรก็ตาม การสงเสริมการขาย ควรยึดหลักที่วา ทําสิ่งที่งายๆที่ไมใหลูกคารูสึกยุงยากในการ
ที่จะเขารวมกิจกรรมที่เราวางไว
เทคโนโลยีเพิ่มชองทางการจําหนาย
E-Commerce การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจการคาหรือการซือ้ ขายบนระบบ
เครือขายอินเทอรเนต โดยผูซ ื้อ (Customer) สามารถดําเนินการ เลือกสินคา คํานวนเงิน ตัดสินใจซื้อ
สินคา โดยใชวงเงินในบัตรเครดิต ไดโดยอัตโนมัติ ผูขาย (Business) สามารถนําเสนอสินคา ตรวจสอบ
วงเงินบัตรเครดิตของลูกคา รับเงินชําระคาสินคา ตัดสินคาจากคลังสินคา และประสานงานไปยังผูจัดสง
สินคา โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกลาวจะดําเนินการเสร็จสิ้นบนระบบเครือขาย Internet
ขอดี
1. เปดดําเนินการคา 24 ชั่วโมง
2. ดําเนินการคาอยางไรพรมแดนทั่วโลก
3. ใชงบประมาณลงทุนนอย
4. ตัดปญหาดานการเดินทาง
5. งายตอการประชาสัมพันธโดย สามารถประชาสัมพันธไดทั่วโลก
ขอเสีย
1. ตองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
2. ประเทศของผูซื้อและผูขายจําเปนตองมีกฎหมายรองรับอยางมีประสิทธิภาพ
3. การดําเนินการดานภาษีตองชัดเจน
4. ผูซื้อและผูขายจําเปนตองมีความรูพื้นฐานในเทคโนโลยีอินเทอรเนต
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กระบวนการพื้นฐาน เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. ลูกคา เลือกรายการสินคา ของผูจําหนาย (Catalog)
2. ลูกคา สงคําสั่งซื้อ ใหผูจําหนาย (Order)
3. ลูกคา ชําระเงิน ใหผูจําหนาย (Payment)
4. ลูกคา รอรับสินคา จากผูจําหนาย (Shipping)
เว็บไซทธุรกิจ E-Commerce การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางเว็บไซทในประเทศ เชน www.shop4thai.com, www.chulabook.com, www.tohome.com เปนตน
ตัวอยางเว็บไซทตางประเทศ เชน www.amazon.com , www.alibaba.com, www.ecplaza.net เปนตน
การบริหารจัดการธุรกิจ
ทุนและแหลงเงินทุน
เงิ นทุน หมายถึ ง เงิ นตราที อ่ งคการธุรกิจจัดหามา เพือ่ นํา มาใชในการดํา เนินกิจการ โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหไดผลตอบแทนจาการลงทุนอยางคุม คา เงินทุนมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะเปนปจจัย
ในการดํา เนินธุรกิจ ตั้งแตเริ่มตั้งกิจการ และระหวางดําเนินกิจการ เงินทุนทําใหการผลิต การซื้อขาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทําใหธุรกิจขยายตัวไดอยางรวดเร็ว
ประเภทของเงินทุน เงินทุนที่ใชในการดําเนินธุรกิจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ
2.1 เงินทุนคงที่
เงินทุนคงที่ หมายถึง เงินทุนที่องคการธุรกิจจัดหาเพื่อนํามาใชในการจัดหาทรัพยสินถาวร
ทรัพยสินถาวร หมายถึง สินทรัพยที่อายุการใชงานนานเกินกวา 1 ป ดังนัน้ เงินทุนคงที่ องคการธุรกิจจึง
นํามาใชในการลงทุนซื้อที่ดิน สรางอาคาร ซื้อเครื่องจักร ซื้อเครื่องใชสํานักงาน เปนตน
2.2 เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนทีอ่ งคการธุรกิจจัดหา เพือ่ นํามาใชในการจัดหาทรัพยสิน
หมุนเวียนหรือใชในการดําเนินกิจการ ทรัพยสินหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยที่อายุการใชงานไมเกิน
หนึ่งป ดังนัน้ เงินทุนหมุนเวียน องคการธุรกิจจึงนํามาใชในการซือ้ วัตถุดิบ ซื้อสินคา จายคาแรงงาน จาย
คาเบี้ยประกันภัย จายคาขนสง จายคาโฆษณา จายคาสาธารณูปโภค เปนตน
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แหลงเงินทุน
แหลงที่มาของเงินทุน
1. แหลงเงินทุนจากภายในธุรกิจเอง ไดแกเงินทุนของเจาของกิจการ กําไรสะสม และคาเสื่อม
ราคา
2. แหลงเงินทุนจากภายนอกธุรกิจ ไดแกเงินทุนที่มาจากการระดมทุน เงินทุนจากเจาหนี้ของ
กิจการ และเงินทุนที่ไดรบั จากการสนับสนุน
การกําหนดราคาขาย
ราคา (Price) หมายถึง “มูลคาของผลิตภัณฑหรือบริการที่แสดงคาออกมาในรูปหนวยเงิน หรือ
หนวยการแลกเปลีย่ นอืน่ ๆ”
วิธีการขั้นพื้นฐานในการตั้งราคา นิยมกันอยูทั่วไป คือวิธีการตั้งราคาโดยยึดตนทุนเปนเกณฑ
ราคาขายตอหนวย = ตนทุนทั้งหมด + กําไรที่ตองการ
การบัญชี (Accounting) หมายถึง การจดบันทึกรายการคาตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการรับ-จายเงิน การจัด
หมวดหมูส รุปผล และวิเคราะห ตีความ อยางมีหลักเกณฑ
ประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชี
1. ชวยใหเจาของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยของกิจการไดh
2. ช ว ยให ท ราบผลการดํ า เนิ น งานของกิ จ การ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ ง่ ว า ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา กิจการมีกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเทาใด
3. ชวยใหทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวา กิจการในสินทรัพย หนี้สิน และ
ทุน ซึ่งเปนสวนของเจาของกิจการเปนจํานวนเทาใด
4. การทําบัญชีเปนการรวบรวมสถิติอยางหนึ่งที่ชวยในการบริหารงาน และใหขอมูลอันเปน
ประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน และควบคุมกิจการใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย
5. เพื่อบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นตามลําดับกอนหลัง และจําแนกตามประเภทของรายการคาไว
6. เพือ่ ใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการทําบัญชีของกิจการตางๆ
การบริหารคลังสินคา
การวางแผนการบริหารคลังสินคาเพื่อสํารองสินคาคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม เปนฟนเฟอง
หลักใหธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
การบริหารคลังสินคาจะจัดการตั้งแตการรับเขาจนถึงการจายออก จะเปนการเมื่อสินคาเขามา
ควรจะนําสินคาไปเก็บไวที่ใหน ใหถูกสุขลักษณะ เนื่องจากมีการจัดเก็บสินคาหลากหลายประเภท จึง
จําเปนตองแบงโซนจัดวางสินคา
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ตนทุนการบริหารคลังสินคาและสินคาคงคลัง ประกอบไปดวย 2 ประเภทดวยกัน ไดแก
1. ตนทุนการบริหารคลังสินคา เกิดจากการดําเนินกิจกรรมการใหบริการภายในคลังสินคา การ
จัดเก็บสินคา
2. ตนทุนในการถือครองสินคา คือตนทุนในการถือครองสินคา หรือคาเสียโอกาสที่เงินทุนไปจม
อยูในสินคา
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
คุณธรรม คือ คุณงามความดีที่เรา แสดงออก เชน
1. ความขยันหมัน่ เพียร มีความขยัน ในการปฏิบัติงาน
2. อดทน การทํางานตองมีความ เขมแข็งอดทนตอสภาพทีเ่ กิดขึน้ ทุกขณะ งานจะหนักจะเบาเรา
ตองทํา
3. ความซื่อสัตย มีความซื่อสัตย ตอตนเอง ตอหมูคณะ เพื่อนรวมงาน
4. สุจริต เปนคนตรงไมเอารัด เอาเปรียบบุคคลอื่น ไมคดโกง ถือคติ “ซื้อกินไมหมด คดกินไม
นาน”
5. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายใหทําจนสําเร็จ ถูกตอง นายจางพอใจ
6. ความเขาใจตนเองและสังคม คือ เปนคนไวใจซึ่งกันและกัน
ปญหาและอุปสรรค
1. ทักษะความรู ความชํานาญในธุรกิจถือเปนปจจัยสําคัญทีบ่ งบอกถึงความสามารถในการทํา
ธุรกิจของผูประกอบการ ซึ่งจะตองคนหาตัวเองวามี ทักษะความรู ความสามารถที่โดดเดนนั้นเพียงพอ
ทีจ่ ะช วยขั บ เคลื ่อนธุ รกิ จนัน้ อยูร อดไดหรือไม การทีเ่ รามีเงินทุนนั้นก็ไ มไดหมายความวา จะประสบ
ความสําเร็จ แตตองวัดกันที่ฝมืออีกดวย แตหากวาคนหาแลว ยังไมเจออีก มีขอแนะนําอยู 2 อยางก็คือ เลิก
ทําธุรกิจหรือหาคนทีม่ ีคุณสมบัติดังกลาวมาเขารวมเปนพันธมิตรกัน เทาที่ผานมามีธุรกิจจํานวนมากที่มี
หุน สวนจํานวนเยอะมาก และแตละคนก็มีความสามารถแตกตางกันไป เชน ความสามารถทางดานคิด
แผนการตลาด การโปรโมตประชาสัมพันธ หรือการจัดการภายในองคกร เปนตน อยาลืมวาไมมีใครเกง
ที่สุดหรือดีที่สุด แตถาเราเอาความสามารถของแตละคนมาผนึกรวมกัน ก็จะทําใหความเกงกาจในธุรกิจ
นั้นกาวไปถึงความเปนที่สุดนั้นได

155

2. ขอมูลทีจ่ ําเปนตอการเติบโต เราจะเห็นไดวา ทุก ๆ ธุรกิจในปจจุบันนี้ตองอาศัยขอมูลตาง ๆ
เพี่อหลอเลี้ยงใหธุรกิจกาวไปอยางมั่นคง ซึ่งมีความสําคัญไมแพไปกวาเงินทุนที่เรากําลังหากันอยู อาทิเชน
ขอมูลเรื่องความตองการของผูบ ริโภค อยาลืมวาทุกวันนี้มีการแขงขันสูง ลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยให
ธุรกิจเรารอด ดังนั้น เราจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเนื่อง หากไมทําเชนนั้นแลว
ธุรกิจของคุณอาจจะมีผลกระทบก็เปนได นอกจากนี้แลว วงจรของสินคาตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัยดวย นัน่ หมายความวาสินคาทุกชนิดจะมีวงจรชีวิตที่ถูกกําหนดโดยผูบ ริโภค และแนนอนวา
ผูประกอบการจะตองมีขอมูลเหลานี้ เพื่อใชปรับแผนเชิงกลยุทธตาง ๆ
3. การวางแผนการตลาด หัวขอนีส้ ําคัญมากตอผูประกอบการซึ่งจะตองคนหาวาแผนการตลาด
ของเรานั้นมีจุดออนและจุดแข็งตรงไหนบาง วิธีนี้สามารถทําไดโดยการศึกษาแผนการทํางานของคูแ ขง
หากเราทําแผนมาเปรียบเทียบกับคูแขงแลวพบวามีจุดออนอยู ขอแนะนําใหทบทวนและเปลี่ยนการตลาด
ใหมหมด อยาลืมดวยวาทุกวันนีก้ ารทํางานตองศึกษาจากลูกคาและคูแ ขง บางครัง้ แนวคิดของเราอาจ
ขัดแยงกับความเปนจริงอยูบาง แตยังไงก็ตองปรับปรุงเพื่อใหธุรกิจนั้นไปตลอดรอดฝง
4. มาตรฐานในการผลิต เทาที่เราทราบกันอยูวา คุณภาพทีด่ ีของสินคาคือปจจัยสําคัญตอความอยู
รอด ควรหมั่นทบทวนเรือ่ งมาตรฐานของสินคากันอีกครัง้ เพือ่ ใหรูวาคุณภาพของสินคาเราตรงกับความ
ตองการของผูบริโภครึเปลา ดังนั้นการสรางมาตรฐานการผลิตคือสิ่งที่เราตองตระหนักและพัฒนากันอยาง
เรื่อย ๆ
หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนในประเทศไทย
หนวยงานทีส่ นับสนุน SMEs
• การลงทุน
• การเงิน
• การตลาด
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การลงทุน
1. ศูนยบริการนักลงทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท (66) 0-2229-2000 โทรสาร (66) 0-26545649 http://www.set.or.th
2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท (66) 0-25378111, 0-2537-8155 โทรสาร (66) 0-537-8177
3. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท (66) 0-2220-4414-8, 0-2202-4511 โทรสาร (66) 0-2246-0031 อีเมล iix@dip.go.th
http://www.dip.go.th
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.การเงิน
1. ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และประชาชน (ศงป.
ศูนยกรุงเทพ ฯ บานมนังคศิลา ถ.หลานหลวง เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท (66) 0-2268-0334, 0-2628-1802-3 โทรสาร (66) 0-2628-0338
อีเมล sfac@loxinfo.co.th http://www.sfac.or.th
2. ธนาคารแหงประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท (66) 0-2283-5353 โทรสาร (66) 0-2280-0449, 0-2280-0626 http://www.bot.or.th
3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร II ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท (66) 0-2308-2741 (อัตโนมัติ 12 เลขหมาย) โทรสาร (66) 0-2308-2749
อีเมล info@sicgc.or.th http://www.sicgc.or.th
4. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) เลขที่ 475 ชั้น 9 อาคารศิรภิ ิญโญ
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท (66) 0-2201-3700-10
โทรสาร (66) 0-2201-3723-4 อีเมล info@sifc.co.th http://www.sifc.co.th/index.asp
การตลาด
1. กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท (66) 0-2511-5066, 0-2512-0093-0104 โทรสาร (66) 0-2512-1079,
0-2513-1917 http://www.depthai.go.th
2. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท (66) 0-2222-2212 , (66) 0-2221-4706 โทรสาร (66) 0-2223-1422
http://www.dit.go.th
3. กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 44/100 หมูที่ 1 ถนนสนามบินน้าํ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท (66) 0-2547-4771-8 โทรสาร (66) 0-2547-4792
อีเมล dft_info@mocnet.moc.go.th http://www.dft.moc.go.th
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 196 พหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท (66) 0-2579-1121-30, (66) 0-2579-5515,
(66) 0-2579-0160, (66) 0-2579-8533 โทรสาร (66) 0-2561-4771, (66) 0-2579-8533
อีเมล TISTR@mozart.inet.co.th http://www.tistr.or.th
2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท (66) 0-2644-8150-99 โทรสาร (66) 0-26448027-9
http://www.nstda.or.th
3. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) (ส.ส.ท.) เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวิท 29
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท (66) 0-2258-0320-5
โทรสาร (66) 0-2258-6440 อีเมล ttc1@tpa-tpi.or.th http://www.tpa.or.th
4. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท (66) 0-2202-3300-4 โทรสาร (66) 0-2202-2415
อีเมล thaistan@tisi.go.th http://www.tisi.go.th
5. สถาบันอาหาร 2008 ถนนจรัลสนิทวงศ ซอย 40 เขตบางยี่ขัน กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท (66) 0-2886-8088, โทรสาร (66) 0-2886-8106-7 http://www.nfi.or.th
6. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร กลวยน้ําไท ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท (66) 0-2713-5492-9 โทรสาร (66) 0-2712-1592-3
อีเมล info@thaitextile.org http://www.thaitextile.org
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กิจกรรม
1. จงอธิบายวิธีการแปรรูปและถนอมอาหาร พรอมยกตัวอยาง
2. จงยกตัวอยางอาหารสําเร็จรูปในชุมชนของทาน พรอมนําเสนอชองทางการจําหนายและแนว
ทางการหาตลาด
3. จงอธิบายหลักการเลือกผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. จงอธิบายวิธีการจัดสถานที่จําหนายและคลังสินคาตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
5. นําเสนอโครงงานจัดตั้งธุรกิจจําหนายอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารตามที่ทานสนใจ
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บรรณานุกรม
ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน คณะวรรณ, ธีรพล แซตั้ง, การตลาดรุง มุงสัมพันธ. กรุงเทพ :
บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2546.
วีระพงษ เฉลิมจิระวัฒน, คุณภาพในงานบริการ, กรุงเทพ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย- ญี่ปุน), 2542.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น, ศุภกร เสรีรัตน, องอาจ ปทวานิช, ปริญ ลักษิตานนท, สุพีร ลิ่มไทย, หลักการตลาด.
กรุงเทพ : บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ, 2543.
http://www.ku.ac.th/e-magazine/february44/agri/food.html
www.dcharoenshop.com/.../68-organized-shops-and-product-pla...
www.atii.th.org/html/ecom.html
“การมีจิตใจในการบริการที่ดี” (ออนไลน). เขาถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2548. จาก
www.cdd.go.th/j4607181.htm
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ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
2. นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทักษ
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางสาวนวลพรรณ ศาสตรเวช
2. นางสุปรารถนา ยุกหะนันทน
3 . นางกนกพรรณ
สุวรรณพิทักษ
4 . นางสาวเยาวรัตน คําตรง
5. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
6. นางสาวสุรีพร
เจริญนิช
7. นางธัญญวดี
เหลาพาณิชย
8. นางเอื้อจิตร
สมจิตตชอบ
9. นางสาวชนิตา
จิตตธรรม
10. นางสาวอนงค
เชือ้ นนท
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป

คณะผูจัดทํา
เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนีย )
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน เขตบางเชน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

