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เอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัส ทช31002

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
หามจําหนาย
หนังสือเรียนนี้จัดพิมพดวยเงินงบประมาณแผนดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ลิขสิทธิ์เปนของสํานักงาน กศน.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สารบัญ
หนา
คํานํา
คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาทีต่ องรู
โครงสรางรายวิชา
บทที่ 1 ระบบตาง ๆ ของรางกาย
เรื่องที่ 1 โครงสราง หนาที่ และการทํางานและการดูแลรักษาระบบ
อวัยวะที่สําคัญของรางกาย
เรื่องที่ 2 การวางแผนและปฏิบัติตนเพื่อการเสริมสรางพัฒนาการ
ดานสุขภาพของตนเองและครอบครัว
กิจกรรมทายบท
บทที่ 2 ปญหาเพศศึกษา
เรื่องที่ 1 การสื่อสาร ตอรองและการขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหา
ทางเพศ
เรื่องที่ 2 การจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศ
เรื่องที่ 3 ความเชื่อที่ผิด ๆ ทางเพศที่สงผลตอสุขภาพทางเพศ
เรื่องที่ 4 อิทธิพลของสื่อตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดปญหาทางเพศ
เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการละเมิดทางเพศและกฎหมาย
คุมครองเด็กและสตรี
กิจกรรมทายบท
บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ
เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร
เรื่องที่ 2 การสุขาภิบาลอาหาร
เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลกลุมตาง ๆ
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สารบัญ (ตอ)
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เรื่องที่ 2 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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คําแนะนําในการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
หนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา เลมนี้เปนการสรุปเนื้อหาจาก หนังสือ
เรียน สาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลั กสู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาชั้ น พื้ นฐาน พุ ทธศั ก ราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่ อใหผู เรียน กศน. ทํา ความเขา ใจและเรียนรูในสาระสํ า คั ญ
ของเนื้อหารายวิชาสําคัญ ๆ ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเนื้อหาไดดีขึ้น
ในการศึ กษาหนัง สื อสรุปเนื้อหารายวิชาสุ ข ศึกษา พลศึกษา เล มนี้ ผู เรีย น
ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา จากหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนิน
ชีวิต รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหเขาใจ
กอน
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของหนังสือสรุปเนื้อหารายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ใหเขาใจ
อยางชัดเจน ทีละบท จนครบ 9 บท
3. หากตองการศึกษารายละเอียดเนื้อหารายวิชาสุ ขศึกษา พลศึกษา เพิ่ มเติม ผูเรียน
กศน. สามารถ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํา รา หนังสื อเรียนที่มีอยูตามหองสมุดหรือรา น
จําหนายหนังสือเรียน หรือครูผูสอน

1

บทที่ 1
ระบบตาง ๆ ของรางกาย
สาระสําคัญ
อวัยวะตางๆ ทุกสวนของรางกายคนเรา ทํางานสัมพันธกันเปนระบบ ทุกระบบ ตางมี
ความสําคัญตอรางกายทั้งสิ้น หากระบบใดทํางานผิดปกติจะสงผลกระทบตอระบบ อื่นๆ ดวย
เราจึ งควรรูจั กปองกัน บํารุงรักษาอวัยวะตา ง ๆ ในทุ กระบบ ใหส มบูรณแข็งแรงทํางานได
ตามปกติอยูเสมอ จะชวยใหเรามีสุขภาพที่ดี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความสําคัญของระบบอวัยวะแตละระบบได
2. บอกโครงสรางของระบบอวัยวะแตละระบบได
3. อธิบายหนาที่และการทํางานของอวัยวะแตละระบบได
4. บอกวิธีการดูแลปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะ 6 ระบบได
5. อธิบายวิธีการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพของระบบอวัยวะ 6 ระบบได
6. วางแผนการเสริมสรางพัฒนาการของตนเองและครอบครัวได
7. ปฏิบัติตนเพื่อการเสริมสรางพัฒนาการของตนเองและครอบครัวได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โครงสรา ง หนา ที่ และการทํางานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สํ าคัญ
ของรางกาย
- ระบบหายใจ
- ระบบยอยอาหาร
- ระบบขับถาย
- ระบบสืบพันธุ
- ระบบตอมไรทอ
- ระบบประสาท
เรื่ อ งที่ 2 การวางแผนและปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ การเสริ ม สร า งพั ฒ นาการด า นสุ ข ภาพ
ของตนเองและครอบครัว
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เรื่องที่ 1 โครงสราง หนาที่ และการทํางานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สําคัญ
ของรางกาย
ระบบอวัย วะของรา งกาย ทํา หนา ที่แตกตา งกันและประสานกัน อยา งเปน ระบบ
ซึ่งระบบที่สําคัญของรางกาย มีโครงสราง หนาที่และการทํางาน ดังนี้
1. ระบบหายใจ
การหายใจเป น กระบวนการนํ า
ออก ซิ เ จ นใน อาก าศเ ข า สู ปอด โด ย
ออกซิ เ จนจะไปสลายสารอาหารและได
พ ลั ง ง า น อ อ ก ม า ร ว ม ถึ ง ก า ร กํ า จั ด
คาร บ อนไดออกไซด ซึ่ ง เป น ของเสี ย ออก
จากรางกาย
ทางเดินหายใจ ประกอบดวยอวัยวะตางๆ
ดังนี้
1. จมูก (Nose) ภายในจะมีเยื่อบุจมูก และขนจมูก ซึ่งชวยกรองฝุนละออง
2. คอหอย (Pharynx) หลอดอาหารและหลอดลมจะมาพบกันที่คอหอย
3. กลองเสียง (Larynx) อยูโคนลิ้นเขาไป ในผูชายเรียกวาลูกกระเดือก
4. หลอดลม (Trachea) อยูตอจากกลองเสียง ผนังดานในจะมีเมือกคอยกักฝุนละออง
ไมใหผานเขาไปถึงปอด
5. ขั้วปอด (Bronchus) มี 2 ขางอยูปลายสุดของหลอดลม
6. ปอด (Lung) จะอยูภายในทรวงอกทั้ง 2 ขาง ลักษณะคลายฟองน้ํามีความยืดหยุนมาก
ภายในปอดจะมีถุงลมซึ่งเปนจุดและเปลี่ยนอากาศดีและอากาศเสีย
กระบวนการหายใจ
รางกายของเราต องการออกซิเจน เพื่ อการดํ ารงชีวิต โดยกลไกลของการหายใจเขา และ
หายใจออก ดังนี้
1. การหายใจเขา เกิดจากกลามเนื้อกะบังลมหดตัว ซึ่งทําใหความดันภายในปอดลดลง
อากาศภายนอกจึงเขามาแทนที่ได
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2. การหายใจออก เริ่มขึ้นเมื่อกลามเนื้อกะบังลมคลายตัว ทําใหความดันภายในปอด
เพิ่มสูงขึ้นกวาความดันบรรยากาศ อากาศจึงไหลจากปอดสูบรรยากาศภายนอก
การดูแลปองกันความผิดปกติของระบบหายใจ
1. หลีกเลี่ยงที่ที่อากาศไมบริสุทธิ์ เพราะจะทําใหไดรับสารพิษ
2. หาโอกาสไปอยูที่ที่อากาศบริสุทธิ์หายใจ เชน ตามทุงนา ปาเขา ชายทะเล เปนตน
3. ไมสูบบุหรี่ และไมอยูใกลคนสูบบุหรี่
4. ควรตรวจสภาพปอดดวยการเอกซเรยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดคนที่เปนโรคติดตอทางลมหายใจ
6. เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง ควรรักษาความอบอุนของรางกายอยูเสมอ
7. ออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ จะทําใหความจุปอดดีขึ้น
8. ถามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจควรรีบพบแพทย
2. ระบบยอยอาหาร
หลั ง จากกิ น อาหารเข า ไป อาหารจะถู ก
ยอยสลายเปนสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กไมซับซอน เชน
กลู โคสหรือกรดอะมิโน การยอยอาหารทําไดโดยการ
เคี้ยวบด และใชสารเคมีพวกเอนไซนตาง ๆ เขาชวยเพื่อ
เรงปฏิกิริยาการยอยอาหารใหรวดเร็วขึ้น อาหารที่ยอย
แลวจะถูกขับออกจากรางกาย
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบยอยอาหาร
1. ปาก ใชฟนบดเคี้ยวอาหารใหละเอียด
2. คอหอย เปนทอที่อยูระหวางดานหลังของปากและหลอดลม
3. หลอดอาหาร จะลําเลียงอาหารไปยังกระเพาะอาหาร
4. กระเพาะอาหาร มีลั กษณะเปนถุงขนาดใหญ ผนังในกระเพาะจะเปนลู กคลื่ น
น้ํายอยในกระเพาะอาหารจะชวยยอยและละลายขนาดของอาหารใหมีอนุภาคเล็กลง
5. ลําไสเล็ก ทําหนาที่ดูดซึมสารอาหารเขาสูกระแสเลือด
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6. ลําไสใหญ เปนที่รับกากอาหารจากลํา ไสเล็ กและกลายเปนอุจจาระ ลํ า ไส ใหญ
สวนตนจะมีไสติ่งยื่นออกมา ลําไสใหญสวนกลางเรียกวาไสตรง
7. ตับ เปนอวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอยอาหารและกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
รางกาย ทําหนาที่ผลิตน้ําดีออกสูลําไส เพื่อชวยใหไขมันถูกยอยและดูดซึมงายขึ้น สรางเม็ด
เลือดในวัยทารก ควบคุมปริมาณเลือด ควบคุมเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีน เปนแหลงสะสมแรเหล็ก ทองแดง วิตามินเอ วิตามินดี และวิตามินบีสอง นอกจากนี้ตับยัง
เปนแหลงผลิตความรอนที่สําคัญของรางกาย
8. ถุงน้ําดี สรางจากตับ น้ําดีจําเปนตอการยอยอาหารประเภทไขมัน ขับสีและของ
เสี ยอื่น ๆ ออกจากรา งกาย ดูด ซึมวิตามินเอและเค เกลื อน้ํา ดี ทํา หนา ที่ดูด ซึมไขมันและ
ควบคุมคอเลสเตอรอล ใหอยูในสภาพสารละลาย
9. ตับ อ อ น เป นอวัย วะที่ ตั้ง อยู ใต ตั บและกระเพาะอาหาร ทํ า หนา ที่ ผ ลิ ตน้ํ า ย อ ย
ฮอรโมนอินซูลินและกลูคากอน
การดูแลปองกันความผิดปกติของระบบยอยอาหาร
1. รั บ ประทานอาหารให ค รบทุ ก ประเภทในแต ล ะมื้ อ และรั บ ประทานอาหาร
แตพอควร ไมมากหรือนอยจนเกินไป โดยเคี้ยวอาหารใหละเอียด
2. รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม ๆ
3. ไมรับประทานอาหารพร่ําเพรื่อ จุกจิก และทานใหตรงเวลา
4. อยารีบรับประทานอาหารขณะกําลังเหนื่อย
5. ไมควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไป
6. ถายอุจจาระใหเปนเวลาและสม่าํ เสมอ
3. ระบบขับถาย
การขับถายเปนกระบวนการกําจัดของเสียที่รางกายไมตองการออกมาภายนอกรางกาย
เรียกวา การขับถา ยของเสี ย อวัยวะที่เกี่ยวของกับการกํา จั ดของเสี ย ไดแก ปอด ผิ วหนั ง
กระเพาะปสสาวะ และลําไสใหญ เปนตน
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การกําจัดของเสียทางปอด
การกํา จั ดของเสี ยทางปอด กํา จั ดออกมาในรูปของน้ํา และกา ซคารบอนไดออกไซด
ซึ่ ง เป น ผลที่ ไ ด จ ากกระบวนการหายใจ โดยน้ํ า และก า ซคาร บ อนไดออกไซด จ ะแพร อ อก
จากเซลลเขาสูหลอดเลือด และเลือดจะทําหนาที่ลําเลียงไปยังปอด แลวแพรเขาสูถุงลมที่ปอด
หลังจากนั้นจึงเคลื่อนผานหลอดลมแลวออกจากรายกายทางจมูก
การกําจัดของเสียทางผิวหนัง
ผิวหนังนอกจากจะทําหนาที่กําจัดของเสียออกจากรางกายในรูปของเหงื่อแลว ยังมีสวน
ระบายความรอนใหแกรางกายเพื่ อขับเหงื่อออกสู ภายนอก เหงื่อที่รางกายขับออกมานั้นประกอบ
ไปดวยน้ําเปนสวนใหญ และจะมีเกลือบางชนิดถูกขับปนออกมาดวย จึงทําใหเหงื่อมีรสเค็ม
ระบบขับถายปสสาวะ
อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบขับถายปสสาวะมี ดังนี้
1. ไต (Kidneys) มีอยู 2 ขาง รูปรางคลายเมล็ดถั่วแดง อยูทางดางหลังของชองทอง
บริเวณเอวในไตจะมีหลอดไต ทํา หนาที่กรองปส สาวะออกจากเลือด ดังนั้นไตจึ งเปนอวัยวะ
สําคัญที่ใชเปนโรงงานสําหรับขับถายปสสาวะดวยการกรองของเสีย เชน ยูเรีย เกลือแร และน้ํา
ออกจากเลือดที่ไหลผานเขามาใหเปนน้ําปสสาวะแลวไหลผานกรวยไตลงสูทอไตเขาไปเก็บไว
ที่กระเพาะปสสาวะ
2. กรวยไต (Pelvis) คือ ชองกลวงภายในที่มีรูปรางเหมือนกรวย สวนของกนกรวย
จะติดตอกับกานกรวย
3. ทอ ไต (Useter) มีลักษณะเปนทอออกมาจากไตทั้ง 2 ขา ง เชื่อมตอกับกระเพาะ
ปสสาวะจะเปนทางผานของปสสาวะจากไตไปสูกระเพาะปสสาวะ
4. กระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder) เปนที่รองรับน้ําปสสาวะจากไตที่ผานมา
ทางทอไต สามารถขยายได ขับปส สาวะไดประมาณ 1 ลิ ตร แตถา เกิน 700 ซีซี (ลู กบาศก
เซนติเมตร) อาจเปนอันตรายได เมื่อมีน้ําปสสาวะมาอยูในกระเพาะปสสาวะมากขึ้นจะรูสึกปวด
ปสสาวะ
5. ทอปสสาวะ (Urethra) เปนทอที่ตอจากกระเพาะปสสาวะไปสูอวัยวะเพศ ซึ่งทอนี้
จะเปนทางผานของปสสาวะเพื่อที่จะไหลออกสูภายนอก ปลายทอจึงเปนทางออกของปสสาวะ
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การดูแลปองกันความผิดปกติของระบบขับถายปสสาวะ
1. ดื่มน้ําสะอาด อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
2. ไมควรกลั้นปสสาวะนานเกินไป
3. ไมควรรับประทานอาหารรสเค็มมาก
4. ควรปองกันการเปนนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานผัก
ที่มีสารออกซาเลตสูง เชน หนอไม ชะพลู ผักแพว ผักกระโดน เปนตน
5. ควรรั บประทานอาหารประเภทโปรตีน เพื่ อชว ยลดอั ตราการเกิดนิ่ วในระบบ
ทางเดินปสสาวะ
6. เมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะควรปรึกษาแพทย
ระบบขับถายของเสียทางลําไสใหญ
การยอยอาหารจะสิ้ นสุ ดลงบริเวณรอยตอระหวา งลํ า ไสเล็ กกับลํ า ไส ใหญ เนื่องจาก
อาหารที่ลํ าไส เล็ กยอยแลวจะเปนของเหลว หนาที่ของลําไส ใหญครึ่งแรก คือ ดูดซึมของเหลว
น้ํา เกลือแรและน้ําตาลกลูโคสที่ยังเหลืออยูในกากอาหาร สวนลําไสใหญครึ่งหลังจะเปนที่พัก
กากอาหารซึ่งมีลักษณะกึ่งของแข็ง ลําไสใหญ จะขับเมือกออกมาหลอลื่นเพื่อใหอุจจาระเคลื่อน
ไปตามลําไสใหญไดงายขึ้น ถาลํา ไสใหญดูดน้ํา มากเกินไป เนื่องจากอาหารตกคางอยูในลําไส
ใหญหลายวัน จะทําใหกากอาหารแข็ง เกิดความลําบากในการขับถาย ซึ่งเรียกวา ทองผูก
4. ระบบสืบพันธุ
การสื บพั นธุ เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยดํารงเผา พั นธุ อยูได ซึ่งตองอาศัยองคประกอบสํา คัญ
เชน เพศชายและเพศหญิง แตละเพศจะมีโครงสรางของเพศ และการสืบพันธุ ซึ่งแตกตางกัน
ดังนี้
ระบบสืบพันธุของเพศชาย
อวัยวะสืบพันธุของเพศชายสวนใหญจะ
อยูภายนอกลําตัว ประกอบดวยสวนที่สําคัญ ๆ
ดังนี้
1. ลึงคหรือองคชาต (Penis) เปนอวัยวะ
สืบพันธุของเพศชาย รูปทรงกระบอกอยูดานหนา
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ของหัวเหนา บริเวณดานหนาตอนบนถึงอัณฑะ มีลักษณะยื่นออกมา ประกอบดวยกลามเนื้อที่
เหนียว แตมีลักษณะนุม และอวัยวะสวนนี้สามารถยืดและหดได ที่บริเวณตอนปลายลึงคจะมี
เส นประสาทและหลอดเลื อดมาเลี้ ยงอยู เปน จํ า นวนมาก ลึ ง คจ ะแข็งตัว และเพิ่ มขนาดขึ้ น
ประมาณเทาตัว เนื่องมาจากการไหลคั่งของเลือดที่บริเวณนี้มีมาก และในขณะที่ลึงคแข็งตัวนั้น
จะพบวาตอมเล็ก ๆ ที่อยูในทอปสสาวะจะผลิตน้ําเมือกเหนียว ๆ ออกมา เพื่อชวย ในการหลอลื่น
และทําใหตัวอสุจิสามารถไหลผานออกสูภายนอกได
2. อัณฑะ (Testis) ประกอบดวย ถุงอัณฑะ เปนถุงที่หอหุมตอมอัณฑะไว มีลักษณะเปน
ผิวหนังบาง ๆ สี คล้ํ าและมีรอยยน จะหดหรือหยอนตัวเมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง
เพื่อชวยรักษาอุณหภูมิภายในถุงอัณฑะใหเหมาะสมกับการสรางตัวอสุจิ ตอมอัณฑะมีอยู 2 ขาง
ทําหนาที่ผลิตเซลล สืบพั นธุเพศชายหรือเชื้ออสุ จิ มีลักษณะรูปรางคลายกับไขไกฟองเล็ ก ๆ ตอม
อัณฑะทั้งสองจะบรรจุอยูภายในถุงอัณฑะ
3. ทอนําตัวอสุจิ (Vas deferens) อยูเหนืออัณฑะ ตอมาจากทอพักตัวอสุจิ ทอนี้จะเปน
ชองทางใหตัวอสุจิ ไหลผานจากทอพักตัวอสุจิไปยังทอของถุงเก็บอสุจิ
4. ทอพักตัวอสุจิ (Epidymis) อยูเหนือทอนําตัวอสุจิ ทอนี้มีลักษณะคลายรูปดวงจันทรครึ่ง
ซีก ซึ่งหอยอยูติดกับตอมอัณฑะ ประกอบดวยทอที่คดเคี้ยวจํานวนมาก เมื่อตัวอสุ จิถูกสรางขึ้น
มาแลว จะถูกสงเขาสูทอนี้ เพื่อเตรียมที่จะออกมาสูทอปสสาวะ
5. ตอมลูกหมาก (Prostate gland) มีลักษณะคลายลูกหมาก เปนตอมที่หุมสวนแรก
ของทอปสสาวะไวและอยูใตกระเพาะปส สาวะ ทํา หนา ที่หลั่งของเหลวที่มีลักษณะคล ายนม
มีฤทธิ์เปนดางอยางออน ซึ่งขับออกไปผสมกับน้ําอสุ จิที่ถูกฉีดเขามาในท อปสสาวะ ของเหลว
ดังกลาวนี้จะเขาไปทําลายฤทธิ์กรดจากน้ําเมือกในชองคลอดเพศหญิง เพื่อปองกันไมใหตัวอสุจิ
ถูกทําลายดวยสภาพความเปนกรดและเพื่อใหเกิดการปฏิสนธิขึ้น
ระบบสืบพันธุของเพศหญิง
อวัยวะสืบพันธุของเพศหญิงสวนใหญจะ
อยู ภายในลํ าตัว ประกอบด วยส ว นที่สํ า คั ญ ๆ
ดังนี้
1. ชองคลอด (Vagina) อยูสวนลางของทอง มีลักษณะเปนโพรง ผนังดานหนาของ
ชองคลอดจะติดอยูกับกระเพาะปสสาวะ สวนผนังดานหลังจะติดกับสวนปลายของลําไสใหญ
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ซึ่งอยูใกลทวารหนัก ที่ชองคลอดนั้น มีเสนประสาทมาเลี้ยงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่บริเวณรอบรูเปดชองคลอด
2. คลิทอริ ส (Clitoris) เปนปุมเล็ก ๆ ซึ่งอยูบนสุ ดของรูเปดชองคลอด มีลั กษณะ
เหมือนกับลึงคของเพศชายเกือบทุกอยาง แตขนาดเล็กกวาและแตกตางกันตรงที่ทอปสสาวะ
ของเพศหญิง จะไมผ า นผ า กลางคลิ ต อริส เหมื อนกั บในลึ ง ค ประกอบด วย หลอดเลื อดและ
เสนประสาทตางๆ มาเลี้ยงมากมายเปนเนื้อเยื่อที่ยืดไดหดไดและไวตอความรูสึกทางเพศ
3. มดลูก (Uterus) เปนอวัยวะที่ประกอบดวยกลามเนื้อ และมีลักษณะภายในกลวง
มีผนังหนาอยูระหวางกระเพาะปสสาวะซึ่งอยูขางหนาและสวนปลายลําไสใหญ (อยูใกลทวาร
หนัก) ซึ่งอยูขางหลังไขจะเคลื่อนตัวลงมาตามทอรังไข เขาไปในโพรงของมดลูก ถาไขไดผสมกับ
อสุ จิ แล วจะมาฝ งตั วอยู ในผนั งของมดลู กที่ หนาและมี เลื อดมาเลี้ ยงเป นจํ านวนมาก ไข จ ะ
เจริญเติบโตเปนตัวออนตรงบริเวณนี้
4. รังไข (Ovary) มีอยู 2 ตอม ซึ่งอยูในโพรงของอุงเชิงกราน มีรูปรางคอนขางกลมเล็ก
ขณะที่ยังเปนตัวออนตอมรังไขจะเจริญเติบโตในโพรงของชองทองและเมื่อคลอดออกมาบางสวน
จะอยูในชองทอง และบางสวนจะอยูในอุงเชิงกราน ตอมาจะคอย ๆ เคลื่อนลดลงต่ําลงมาอยูในอุง
เชิงกราน นอกจากนี้ ตอมรังไขจะหลั่งฮอรโมนเพศหญิงออกมาทําใหไขสุก และเกิดการตกไข
5. ทอรังไข (Fallopain tubes) ภายหลังที่ไขหลุดออกจากสวนที่หอหุมแลวไขจะผาน
เขาสูทอรังไข ปลายขางหนึ่งมีลักษณะคลายกรวยซึ่งอยูใกลกับรังไข สวนปลายอีกขางหนึ่งนั้น
จะเรียวเล็กลงและไปติดกับมดลูก ทอรังไขจะทําหนาที่นําไขเขาสูมดลูก โดยอาศัยการพัดโบก
ของขนที่ปากทอ ซึ่งทําหนา ที่คล า ยกับนิ้วมือจั บไขใส ไปในทอรังไขและอาศัยการหดตัวของ
กลามเนื้อเรียบ
การดูแลปองกันความผิดปกติของระบบสืบพันธุ
1. อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ควรเช็ดใหแหงและอยาปลอยใหอวัยวะเพศเปยกชื้น
2. ควรเลือกชุดชั้นในที่สวมใสสบายและสะอาด
3. ขับถายในหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ และไมกลั้นปสสาวะ เพราะจะเกิดอาการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินปสสาวะได
4. ควรใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
5. ทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อไมใหหมกมุนในเรื่องเพศ เชน ออกกําลังกาย เลนดนตรี เปนตน
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6. ควรประพฤติและปฏิบัติตนตามประเพณีไทย เชน การรักนวลสงวนตัว ไมชิงสุ กกอนห า ม
เพื่อปองกันปญหาเรื่องเพศ
7. เมื่อมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ ควรรีบไปพบแพทยทันที
5. ระบบตอมไรทอ
ในรางกายของมนุษยมีตอมในรางกาย 2 ประเภท คือ
1. ตอมมีทอ (Exocrine gland) เปนตอมที่สรางสารเคมีออกมาแลวสงไปยังตําแหนงออก
ฤทธิ์ โดยอาศัยทอลําเลียงของตอมโดยเฉพาะ เชน ตอมน้ําลาย ตอมสรางเอนไซมยอยอาหาร
ตอมน้ําตา ตอมสรางเมือก ตอมเหงื่อ เปนตน
2. ตอ มไร ทอ (Endocrine gland) เปนตอมที่สรางสารเคมีขึ้นมาแล วส งไปออกฤทธิ์ยัง
อวัยวะเปาหมาย โดยอาศัยระบบหมุนเวียนเลือด เนื่องจากไมมีทอลําเลียงของตอมโดยเฉพาะ
สารเคมีนี้เรียกวา ฮอรโมน ตอมไรทอมีอยูหลายตอมกระจายอยูในตําแหนงตางๆ ทั่วรางกาย
ฮอรโมนที่ผลิตขึ้นจากตอมไรทอมีหลายชนิด แตละชนิดทํางานแตกตางกัน โดยจะควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะตาง ๆ อยางเฉพาะเจาะจง เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโต กระตุนหรือยับยั้งการ
ทํางาน ฮอรโมนสามารถออกฤทธิ์ได โดยใชปริมาณเพียงเล็กนอย ตอมไรทอที่สําคัญ มี 7 ตอม
ไดแก
2.1 ตอมใตสมอง (Pituitary gland) เปนตอมไรทอ อยูตรงกลางสวนลา งของ
สมอง ตอมนี้ขับสารที่มีลักษณะขุนขาวคลา ยเสมหะ จึ งเรียกวา ตอมพิทูอิตารี ตอมใตสมอง
ประกอบ ดวยเซลลที่มีรูปรางแตกตางกันมากชนิดที่สุด แบงออกเปน 3 สวน คือ ตอมใตสมอง
สวนหนา ตอมใตสมองสวนกลาง และตอมใตสมองสวนหลัง ตอมใตสมองทั้งสามสวนนี้ตางกันที่
โครงสราง และการผลิตฮอรโมน
2.2 ตอมไทรอยด (thyroid) มีลักษณะเปนพู 2 พู อยูสองขางของคอหอย โดยมี
เยื่อบาง ๆ เชื่อมติดตอถึงกันได ตอมนี้ถือไดวาเปนตอมไรทอที่ใหญที่สุดในรางกายมีเสนเลือดมา
หลอเลี้ยงมากที่สุด ตอมไทรอยดผลิตฮอรโมนที่สําคัญ ไดแก
2.2.1 ฮอรโมนไธรอกซิน (thyroxin hormone) ทํา หนาที่ควบคุมการเผา
ผลาญสารอาหารกระตุนการเปลี่ยนไกลโคเจนไปเปนกลูโคสและเพิ่มการนํากลูโคสเขาสูเซลล
บุทางเดินอาหาร จึงเปนตัวเพิ่มระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด
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2.2.2 ฮอรโมนแคลซิ โทนิน (Calcitonin) ทํ า หน า ที่ ล ดระดั บแคลเซีย มใน
เลือดที่สูงเกินปกติ ใหเขาสูระดับปกติ โดยดึงแคลเซียมสวนเกินไปไวที่กระดูก
2.3 ตอ มพาราไธรอยด (parathyroid gland) อยู ติดกั บเนื้อของตอมไธรอยดท าง
ดา นหลั ง ในคน มี ลั กษณะรู ปร า งเปน รู ป ไข ข นาดเล็ ก มีสี น้ํ า ตาลแดงหรื อ น้ํ า ตาลปนเหลื อ ง
ฮอรโมนที่สําคัญที่สรางจากตอมนี้ คือ พาราธอรโมน ทําหนาที่รักษาสมดุลของแคลเซียม และ
ฟอสฟอรัสในรางกายใหคงที่ โดยทํางานรวมกับแคลซิโตนิน เนื่องจากระดับแคลเซียมในเลือด
มีความสํา คัญมาก เพราะจํา เปนตอการทํา งานของกลา มเนื้อประสาทและการเตนของหัวใจ
ดังนั้นตอมพาราธอรโมนจึงจัดเปนตอมไรทอที่มีความจําเปนตอชีวิต
2.4 ต อ มหมวกไต (adrenal gland) อยู เ หนื อ ไตทั้ ง 2 ข า ง ลั ก ษณะต อ ม
ทางขวาเปนรูปสามเหลี่ยม สวนทางซายเปนรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว ตอมนี้ประกอบดวยเนื้อเยื่อ
2 ชนิด คือ อะดรีนัลคอรเทกซ และอะดีนัลเมดุลลา
2.5 ตับออน ภายในเนื้อเยื่อตับออนจะมีไอสเลตออฟแลงเกอรฮานสเปนตอมเล็ก
ๆ ประมาณ 2,500,000 ตอม หรือมีจํานวนประมาณรอยละ 1 ของเนื้อเยื่อ ตับออนทั้งหมด
ฮอรโมนผลิตจากไอสเลตออฟแลงเกอรฮานสที่สําคัญ 2 ชนิดคือ
2.5.1 อินซูลิ น (Insulin) สรางมาจากเบตาเซลล ที่บริเวณสวนกลางของไอส
เลตออฟแลงเกอรฮานส หนาที่สําคัญของฮอรโมนนี้ คือ รักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ
เมื่อรา งกายมีน้ํา ตาลในเลื อดสู ง อินซูลิ นจะหลั่ งออกมามากเพื่ อกระตุน เซลล ตั บ และเซลล
กลามเนื้อนํากลูโคสเขาไปในเซลลมากขึ้น และเปลี่ยนกลูโคสใหเปนไกลโคเจนเพื่อเก็บสะสมไว
นอกจากนี้อินซูลินยังกระตุนใหเซลลทั่วรางกายมีการใชกลูโคสมากขึ้น ทําใหระดับน้ําตาลใน
เลือดลดลงสูระดับปกติ ถากลุมเซลลที่สรางอินซูลินถูกทําลายระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงกวา
ปกติทําใหเปนโรคเบาหวาน
2.5.2 กลู ค ากอน (Glucagon) เป น ฮอร โ มนที่ ส ร า งจากแอลฟาเซลล
ซึ่งเปนเซลล อีกประเภทหนึ่ง ของไอส เลตออฟแลงเกอรฮ านส กลู คากอนจะไปกระตุน การ
สลายตัวของไกลโคเจนจากตับและกลามเนื้อใหน้ําตาลกลูโคสปลอยออกมาในเลือดทําใหเลือดมี
กลูโคสเพิ่มขึ้น
2.6 รังไข (Ovaries) ตอมอวัยวะสื บพั นธุ ของเพศหญิงซึ่งอยูที่รังไขจ ะสรา ง
ฮอรโมนที่สําคัญคือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน
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2.7 อัณ ฑะ (Testis) ต อมอวั ยวะสื บ พั น ธุข องเพศชายซึ่ง อยู ที่อั ณ ฑะจะสร า ง
ฮอรโมนที่สําคัญที่สุดคือ เทสโตสเตอโรน ซึ่งจะสรางขึ้นเมื่อเริ่มวัยหนุม
การดูแลปองกันความผิดปกติของระบบตอมไรทอ
1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย และมีปริมาณที่เพียงพอ
2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารขยะและอาหารที่มีรสจัด
3. ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
4. อาศัยในสภาพแวดลอมที่ไมมีพิษ เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และพักผอนใหเพียงพอ
6. มองโลกในแงดี และหลีกเลี่ยงความเครียด
7. สํารวจความเจริญเติบโตของรางกาย โดยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสู ง หากพบวา
ผิดปกติควรปรึกษาแพทย
6. ระบบประสาท (Nervous System)
การทํา งานของระบบประสาทเปนกระบวนการที่ส ลับซับซอนมาก และเปนระบบที่มี
ความสั มพั นธกั บการทํา งานของระบบกล า มเนื้อ เพื่ อใหร า งกายสามารถปรั บตัว ใหเ ขา กั บ
สภาพแวดลอม ทั้งภายในภายนอกรางกาย ระบบประสาทนี้สามารถแบงแยกออก 3 สวน ดังนี้
1. ระบบประสาทสวนกลาง (Central nervous system : CNS) ประกอบดวยสมอง
และไขสันหลัง ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้
1.1 หนาที่ของสมอง
1.1.1 ควบคุมความจําความคิด การใชไหวพริบ
1.1.2 ควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ โดยศูนยควบคุมสมองดานซาย
จะไป ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อดานขวาของรางกาย สวนศูนยควบคุมสมองดานขวาทํา
หนาที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อดานซายของรางกาย
1.1.3 ควบคุมการพูด การมองเห็น การไดยิน
1.1.4 ควบคุมการเผาผลาญอาหาร ความหิว ความกระหาย
1.1.5 ควบคุมการกลอกลูกตา การปดเปดมานตา
1.1.6 ควบคุมการทํางานของกล ามเนื้อใหทํา งานสัมพั นธกัน และชวยการ
ทรงตัว
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1.1.7 ควบคุมกระบวนการหายใจ การเตนของหัวใจ การหดตัวและขยายตัว
ของเสนเลือด
1.1.8 สําหรับหนาที่ของระบบประสาทที่มีตอการออกกํา ลังกายตองอาศัย
สมองสวนกลางโดยสมองจะทําหนาที่นึกคิดที่จ ะออกกํา ลังกาย แล วออกคํา สั่งส งไปยังสมอง
เพื่อวางแผนจัดลําดับการเคลื่อนไหว แลวจึงสงคําสั่งตอไปยังประสาทกลไก ซึ่งเปนศูนยที่จะสง
คําสั่งลงไปสูไขสันหลัง
1.2 หนาที่ของไขสันหลัง
1.2.1 ทําหนาที่สงกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อตีความและสั่งการ และใน
ขณะเดียวกันก็รับพลังประสาทจากสมองซึ่งเปนคําสั่งไปสูอวัยวะตาง ๆ
1.2.2 เปนศูนยกลางของปฏิกิริยาสะทอน คือ สามารถที่จะทํางานไดทันที
เพื่ อปองกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับรางกาย เชน เมื่อเดินไปเหยียบหนาม
ที่แหลมคม เทาจะยกหนีทันทีโดยไมตองรอคําสั่งจากสมอง
1.2.3 ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ที่มีเสนประสาทไขสันหลังไปสู
อวัยวะตาง ๆ
2. ระบบประสาทสวนปลาย (Peripheral nervous system : PNS) ประกอบดวย
2.1 เสนประสาทสมอง มี 12 คู ทอดมาจากสมองผานรูตาง ๆ ของกะโหลกศีรษะ
ทํา หน าที่ รั บความรูสึ ก บางคู ทํ าหนา ที่ เกี่ ยวกั บการเคลื่ อนไหวและบางคู จ ะทํ าหน าที่ ทั้งรั บ
ความรูสึกและการเคลื่อนไหว
2.2 เสนประสาทไขสันหลัง มี 31 คู ถาหากเสนประสาทไขสั นหลังบริเวณใด
ไดรับอันตราย จะสงผลตอการเคลื่อนไหวและความรูสึ กของอวัยวะที่เสนประสาทไขสั นหลั ง
ตัวอยางเชน เสนประสาทไขสันหลังบริเวณเอวและบริเวณกนไดรับอันตราย จะมีผลตออวัยวะ
สวนลาง คือ ขาเกือบทั้งหมดอาจจะมีอาการของอัมพาตหมดความรูสึกและเคลื่อนไหวไมได
2.3 ระบบประสาทอัตโนมัติ ส วนใหญจะทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะ
ภายในและทํางานอยูนอกอํานาจจิตใจ
การดูแลปองกันความผิดปกติของระบบประสาท
1. ตรวจรางกายเกี่ยวกับระบบประสาทอยางสม่ําเสมอ
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายและอาหารที่ชวยบํารุงสายตา
3. ไมควรรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม
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4. การใชสายตาควรมีแสงสวางเพียงพอ เชน การอานหนังสือ การดูโทรทัศนเปนตน
5. การทํางานหนาจอคอมพิวเตอร ควรมีการหยุดพักเปนระยะ ๆ เพื่อไมใหรางกาย
และตาเกิดอาการเมื่อยลา
6. พักผอนใหเพียงพอ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
7. ทํากิจกรรมเพื่อคลายความเครียด เชน เลนดนตรี รองเพลง การทํางานอดิเรก
การนั่งสมาธิ เปนตน
8. หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทควรรีบปรึกษาแพทยทันที
เรื่องที่ 2 การวางแผนและปฏิบตั ิตนเพื่อการเสริมสรางพัฒนาการดานสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
หลักการของกระบวนการสรา งเสริมและดํา รงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ตางๆ ในรางกาย มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. รักษาอนามัยสวนบุคคล
2. บริโภคอาหารใหถูกตองและเหมาะสม
3. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
4. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
5. หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดใหโทษ
6. ตรวจเช็ครางกายอยูเสมอ
การวางแผนเสริมสรางพัฒนาการดานสุขภาพของตนเองและครอบครัว
การที่จ ะมีสุ ขภาพดีไดนั้น ไมวาจะเปนสุขภาพของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว
ไมใชเปนสิ่งเกิดขึ้นไดดวยความบังเอิญหากแตจําเปนที่จะตองมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพ
ลวงหนาซึ่งจะชวยใหเกิดผลดี ดังนี้
1. สามารถที่จ ะกํา หนดวิธีการ หรือเลื อกรูปแบบที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของ
ตัวเราเองหรือบุคคลในครอบครัวไดอยางเหมาะสม
2. สามารถที่จะกําหนดชวงเวลาในการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม อาจจะมีกิจกรรมการ
ออกกํา ลังกายในชวงเชา หรือในบางครอบครัวอาจจะมีเวลาวางในชวงเย็น ก็อาจจะกําหนด
กิจ กรรมการสงเสริมสุ ขภาพในชวงเย็นก็ไดหรืออาจจะกํา หนดชวงเวลาในการตรวจสุ ขภาพ
ประจําปของบุคคลในครอบครัวไดอยางเหมาะสม
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3. เปนการเฝ าระวังสุ ขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไมใหปวยดวยโรคตาง ๆ
นับวาเปนการสรางสุขภาพ ซึ่งจะดีกวาการที่จะตองมาซอมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลใน
ภายหลัง
4. ชวยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจ และการเงินในครอบครัว เนื่องจากไมตองใช
จายเงินไปในการรักษาพยาบาล
5. สงเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว
6. ทําใหคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น
การปฏิบัติตนเพื่อการเสริมสรางพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
1. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ปฏิบัติอยางนอย 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห แตละครั้งใชเวลาใน
การออกกําลังกายไมนอยกวา 30 นาที ใหปฏิบัติตามหลักของการออกกําลังกาย โดยยึดหลัก
หนั ก นาน บ อ ย จะเป น การออกกํ า ลั ง กายที่ ดี ม าก การออกกํ า ลั ง กายต อ งปฏิ บั ติ ต าม
ความสามารถของบุคคล ตามวัย ตามความ เหมาะสม ทั้งเวลา สถานที่ เพศ วัย การออก
กําลังกายจะชวยใหเกิดประโยชนตอการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย สงผลใหสุขภาพ
แข็งแรง
2. รับประทานอาหารตองใหครบ 5 หมูและเหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะวัยที่กําลังเติบโต
มีการพั ฒนาทางรางกาย ควรรับประทานอาหารใหเพียงพอ เช น วัยรุนยังอยูในวัยของการ
เจริ ญ เติ บ โตและต อ งออกกํ า ลั ง กาย จึ ง ต อ งชดเชยด ว ยคาร โ บไฮเดรต สร า งเสริ ม
การเจริญเติบโตดวยอาหารประเภท โปรตีน
3. พักผอนใหเพียงพอ ระยะเวลาในการนอนหลับพักผอนของแตละวัย มีความแตกตาง
เชน วัยเด็ก ตองพักผอนนอนหลับใหมาก ๆ ในวัยผูใหญ การนอนอาจนอยลงแตตองไมนอยกวา
6-8 ชั่ ว โมง และช วงของการนอนหลั บ ให ห ลั บสนิ ท เพื่ อให ก ารหลั่ ง ของสารแหง ความสุ ข
อยางเต็มที่ ใชเวลาวางในวันหยุดทํากิจกรรมหรือไปเที่ยวพักผอนยังสถานที่ทองเที่ยวรวมกับ
ครอบครัว เพื่อผอนคลายและสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
4. เห็นความสํา คัญของการตรวจสุ ขภาพรา งกายและไดรับการตรวจสุ ขภาพรางกาย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และในการตรวจสุขภาพรางกาย ตองตรวจทุกระบบอยางละเอียด เชน
การตรวจเลือด เพื่อตรวจหา ความผิดปกติในเลือด การตรวจปสสาวะ การตรวจมวลกระดูกใน
วัยผูใหญ ตรวจการทํางานของระบบ สําคัญๆ ในรางกาย
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5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอรางกาย โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดอันตราย
ตอตนเอง ในชวงการเปนวัยรุน เชน การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การสําสอน
ทางเพศ ตลอดจนการทดลองหรือใกลชิดกับผูที่ติดสารเสพติด
6. อยู  ใ นสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ซึ่ ง เราสามารถหลี ก เลี่ ย ง หรื อ เลื อ กที่ จ ะอยู  ใ นบริ เ วณที่ มี
สิ่งแวดลอมที่ดีได เพราะสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอสุขภาพ การมีที่อยูอาศัยที่ปราศจากพาหะ
นําโรค เชน ไขเลือดออก อุจจาระรวง การที่เราอยูในบริเวณที่มีสิ่งแวดลอมดี สะอาด ทําใหเรา
มีอากาศหรือสถานที่ผักผอนหยอนใจที่ดี มี น้ําสะอาดบริโภค มีหองน้ํา หองสวมที่ดี ปราศจาก
ขยะมูลฝอย จะทําใหสุขภาพของเราดีไปดวย การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใชใน บานใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ทําความสะอาดบาน ควรทําอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหเปนที่อยูของแมลงสาบ หรือ
ทําใหเกิดโรคภูมิแพ หอบหืดและโรคในระบบทางเดินอาหาร
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กิจกรรมทายบทที่ 1
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงบอกโครงสรางของระบบอวัยวะในรางกายมา 1 ระบบ พรอมทั้งยกตัวอยางวิธีการดูแล
ปองกันความผิดปกติของระบบอวัยวะนั้น ๆ
2. จงอธิบายวิธีการเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพของระบบอวัยวะในรางกาย
กิจกรรมที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ถาถุงน้ําดีถูกตัดออก ขอใดจะเกิดผลกระทบตอระบบทางเดินอาหารอยางไร
ก. เบื่ออาหาร
ข. อาหารไขมันไมถูกยอย
ค. ไมสามารถสรางเอนไซมไลเปสได
ง. เปนแผลที่กระเพาะอาหารและลําไส
2. ขอใดเปนการดูแลปองกันความผิดปกติของระบบขับถายปสสาวะ
ก. ไมควรกลั้นปสสาวะนานเกินไป
ข. ดื่มน้ําสะอาด อยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
ค. หลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่มีสารออกซาเลตสูง
ง. ถูกทุกขอ
3. หากทานมีปญหาเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร ไมควร ปฏิบัติอยางไร
ก. เคี้ยวอาหารใหละเอียด
ข. ถายอุจจาระใหเปนเวลาและสม่าํ เสมอ
ค. รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม ๆ
ง. รับประทานอาหารพร่ําเพรื่อ จุกจิก และทานใหตรงเวลา
4. ขอใดคือหนาที่ของถุงอัณฑะ
ก. สรางฮอรโมน
ข. สรางตัวอสุจิ
ค. เปนที่พักอสุจิ
ง. ทําใหตัวอสุจิสามารถไหลผานออกสูภายนอกได
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5. ขอใดไมใช หลักการของกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ตาง ๆ ในรางกาย
ก. รักษาอนามัยสวนบุคคล
ข. ออกกําลังกายสม่าํ เสมอ
ค. รับประทานยาบํารุงรางกาย
ง. บริโภคอาหารใหถูกตองและเหมาะสม
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บทที่ 2
ปญหาเพศศึกษา
สาระสําคัญ
มีความรูความเขา ใจเกี่ยวกับปญหาทางเพศ มีทักษะในการสื่ อสารและตอรองเพื่อทํา
ความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศได สามารถอธิบายวิธีการจัดการกับอารมณและความ
ตองการทางเพศไดอยางเหมาะสม เขาใจถึงความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สงผลตอสุขภาพ
ทางเพศ อิทธิพลของสื่อที่สงผลใหเกิดปญหาทางเพศ ตลอดจนเรียนรูถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการลวงละเมิดทางเพศ และกฎหมายคุมครองเด็กและสตรี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกชื่อหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศได
2. อธิบายขั้นตอนการสื่อสารเพื่อหาความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศ
3. อธิบายการจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศไดอยางเหมาะสม
4. วิเคราะหความเชื่อผิด ๆ เรื่องเพศที่สงผลตอสุขภาพทางเพศ
5. วิเคราะหสถานการณสมมุติปญหาทางเพศที่ไดรับอิทธิพลจากสื่อตาง ๆ ได
6. ระบุกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ และกฎหมายคุมครองเด็ก
และสตรี
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การสื่อสาร ตอรองและการขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศ
เรื่องที่ 2 การจัดการกับอารมณ และความตองการทางเพศ
เรื่องที่ 3 ความเชื่อที่ผิด ๆ ทางเพศที่สงผลตอสุขภาพทางเพศ
เรื่องที่ 4 อิทธิพลของสื่อตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดปญหาทางเพศ
เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการละเมิดทางเพศและกฎหมายคุมครองเด็ก และสตรี
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เรื่องที่ 1 การสือ่ สาร ตอรองและการขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศ
แหล งบริการที่ใหความชวยเหลื อปญหาจากการมีเพศสั มพั นธในปจ จุ บัน มีหลาย
หนวยงานที่เขามาดําเนินงานในดานนี้ ซึ่งเปนบริการที่ดี เชื่อถือได และอํานวยประโยชนในการ
ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง หรือแนะนําใหคําปรึกษาสํ าหรับนํา ไปใชแกปญหาจากการมี
เพศสัมพันธ ดังนี้
1. คลินิกใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพ (คลินิกนิรนาม) ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ไดแก (1) กองกามโรค  0 2286 0108, 0 2286 0531, 0 2285 6382 ตอ 41
(2) หนวยกามโรคและโรคเอดส นางเลิ้ ง  0 2281 0651, 0 2281 7398 (3) หนว ย
กามโรคและโรคเอดสบานชีวี  0 2245 7194 (4) หนวยกามโรคและโรคเอดสพระปนเกลา
 0 2460 1449 (5) หน ว ยกามโรคและโรคเอดส ท า เรื อ  0 2249 2141,
0 2249 7574 (6) หนวยกามโรคและโรคเอดสวชิระ  0 2243 0151 ตอ 2631 (7) หนวย
กามโรคและโรคเอดส บางเขน  0 2521 0819, 0 2972 9609 ตอ 30 (8) โรงพยาบาล
บําราศนราดูร  0 2590 3737, 0 2590 3506, 0 2590 3510 (9) คลินิกนิรนามสภากาชาดไทย
 0 2256 4107 9 หรือโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ
2. คลินิกใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพ (คลินิกนิรนาม) ในตางจังหวัด ไดแก หนวย
กามโรคและโรคเอดส สํ า นั กงานสาธารณสุ ข จั งหวัด ศู นย หน วยงานกามโรคและโรคเอดส
สํ า นักงานควบคุมโรคติดตอ ศูนยส ง เสริมสุ ขภาพเขต หรือโรงพยาบาลในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ
3. หนวยบริการปรึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธทางโทรศัพท ไดแก (1)
มูลนิธิศูนยฮอตไลน  0 2277 7699, 0 2277 8811 (ฟรี) (2) โครงการเขาถึงเอดส  0
2372 2222 ทุกวัน เวลา16.00-20.00 น. (3) โรงพยาบาลบําราศนราดูร  0 2590 3737,
0 2590 3506, 0 2590 3510 ในวันจั นทร - ศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น. (4) สมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย  0 2245 7382 5, 0 2245 1888 ในวันจันทร - ศุกร เวลา
9.00 - 17.00 น. และวันเสาร - อาทิตย เวลา 9.00 - 15.00 น. และ (5) สายดวนชวนรูเอดส
 1654, 0 2219 2400 (ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ)
4. หน ว ยงานบริ ก ารด า นสวั ส ดิ ก ารและสั ง คมสงเคราะห จะให คํ า ปรึ ก ษาและ
หาแนวทางแกไขปญหาแกผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการมีเพศสัมพันธที่ไมถูกตองเหมาะสม
เชน หญิงที่ถูกขมขืน การตั้งครรภไมพึงประสงค เด็กถูกทอดทิ้ง ดังนี้
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4.1 ดานการศึกษา ไดแก (1) มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ
 0 2588 3720 4 (2) กลุมปญาภิวัฒน  0 2951 0450 2 ตอ 307 และ (3) มูลนิธิ
หมอเสมพริ้งพวงแกว จ.เชียงใหม  0 5343 8017
4.2 ดานที่พักอาศัยและใหการดูแล ไดแก (1) สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท
 0 224 5635, 0 2246 4092 (2) สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค จ.เชียงใหม
 0 5321 1877 (3) มูลนิธิเกื้อดรุณ จ.เชียงใหม  0 5340 8424 (4) สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ
 0 2929 2301 10 (5) เมอรซีเซ็นเตอร  0 2381 1821, 0 2392 7981, 0 2671 5313
(6) บานพักใจ  0 2234 2381, 0 2234 8258 (7) สวนสันติธรรม จ.ปทุมธานี
 08 1212 0840,
0 2563 1203 และ (8) วั ด พระบาทน้ํ า พุ จ.ลพบุ รี
 08 1403 0836, 08 1406 6547, 08 1948 0634, 08 1948 3604
4.3 ด านการดู แลรั กษาที่ บ าน ได แก (1) องคกรหมอไร พรมแดน  0 2375 6491
(2) องคการสยามแคร  0 2539 5299, 0 2530 5902 และ (3) มูลนิธิดวงประทีป
 0 2671 4045-8
4.4 ด านการสงเคราะห เงิ นและทุนประกอบอาชีพ ได แก (1) กรมประชาสงเคราะห
 0 2281 3199, 0 2281 3517, 0 2281 3767 (2) กองสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
 0 2221 7587, 0 2223 1689 (3) สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดทุกจังหวัดและ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่องที่ 2 การจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศ
ถึงแมวาอารมณทางเพศเปนเพียงอารมณหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวหายไปได แตถาหาก
ไมรูจักจัดการกับอารมณเพศแลว อาจจะทําใหเกิดการกระทําที่ไมถูกตอง กอใหเกิดความเสียหาย
เดือดรอนแกตนเองและผูอื่น ดังนั้นผูเรียนควรจะไดเรียนรูถึงวิธีการจัดการกับอารมณทางเพศอยาง
เหมาะสม ไมตกเปนทาสของอารมณเพศ ซึ่งการจัดการกับอารมณ ทางเพศอาจแบงตามความ
รุนแรงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การควบคุมอารมณทางเพศ อาจทําได 2 วิธี คือ
1. การควบคุมจิตใจตนเอง พยายามขมใจตนเอง มิใหเกิดอารมณทางเพศได หรือถาเกิด
อารมณทางเพศใหพยายามขมใจไว เพื่อใหอารมณทางเพศคอยๆ ลดลงจนสูสภาพอารมณที่ปกติ
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2. การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเรา สิ่งเราภายนอกที่ยั่วยุอารมณทางเพศหรือยั่วกิเลสยอมทําให
เกิดอารมณทางเพศได ดังนั้น การตัดไฟเสียแตตนลม คือหลี กเลี่ยงจากสิ่ งเราเหลานั้นเสียจะ
ชวยใหไมเกิดอารมณได เชน ไมดูสื่อลามกตาง ๆ ไมเที่ยวกลางคืน เปนตน
ระดับที่ 2 การเบี่ยงเบนอารมณทางเพศ
ถา เกิดอารมณ ทางเพศจนไมอาจควบคุมไดควรใชวิธี การเบี่ยงเบนใหไปสนใจสิ่ งอื่ น
แทนที่จะหมกมุนอยูกับอารมณทางเพศ เชน ไปออกกําลังกาย ประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ ใหสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปทํางานตางๆ เพื่อใหจิตใจมุงที่งาน ไปพูดคุยสนทนากับคน
อื่น เปนตน
ระดับที่ 3 การปลดปลอยหรือระบายอารมณทางเพศ
ถาเกิดอารมณ ทางเพศระดับมากจนเบี่ยงเบนไมได หรือสถานการณนั้นอาจทําใหไมมี
โอกาสเบี่ ย งเบน อารมณ ท างเพศก็ ป ลดปล อ ย หรื อ ระบายอารมณ ท างเพศด ว ยวิ ธี ก ารที่
เหมาะสมกับสภาพของวัยรุนซึ่งสามารถทําได 2 ประการ คือ
1. การฝนเปยก (Wet Dream) ในเพศชาย ซึ่งการฝนนี้เราไมสามารถบังคับใหฝนหรือ
ไมใหฝนได แตจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราสนใจหรือมีความรูสึกในทางเพศมากจนเกินไปหรืออาจเกิด
การสะสมของน้ําอสุจิมีมากจนลนถุงเก็บน้ําอสุจิ ธรรมชาติจะระบายน้ําอสุจิออกมาโดยการให
ฝนเกี่ยวกับเรื่องเพศจนถึงจุดสุดยอด และมีการหลั่งน้ําอสุจิออกมา
2. การสําเร็จความใครดวยตนเอง หรืออาจเรียกอีกอยา งหนึ่งวา การชวยเหลื อตัวเอง
(Masturbation) ทําไดทั้งผูหญิงและผูชาย ซึ่งผูชายแทบทุกคนมักมีประสบการณในเรื่องนี้แต
ผู หญิงนั้นมีเ ปนบางคนที่ มีประสบการณ ในเรื่องนี้ การสํ า เร็จ ความใครดวยตนเองเปนเรื่อ ง
ธรรมชาติของคนเรา เมื่อเกิดอารมณ ทางเพศจนหยุดยั้งไมได เพราะการสํ าเร็จความใครดวย
ตนเองไมทําใหตนเอง และผูอื่นเดือดรอน
เรื่องที่ 3 ความเชื่อทีผ่ ดิ ๆ ทางเพศที่สง ผลตอสุขภาพทางเพศ
ความคิดผิด ๆ นั้น ความจริงเปนแคความคิดเทานั้น ถายังไมไดกระทํา ยอมไมถือวาเปน
ความผิด เพราะการกระทํายังไมเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้น ถาคิดใหม
ทําใหม ก็จะไมเกิดผลรายในการดําเนินชีวิตประจําวัน ความเขาใจผิด ๆ ทางเพศ ที่องคการ
อนามัยโลกไดตีพิมพไว มีดังนี้
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1. ผูชายไมควรแสดงอารมณและความรูสึกเกี่ยวกับความรัก
คําสั่งสอนในอดีตที่วา ผูชายไมควรแสดงอารมณและความรูสึกเกี่ยวกับความรักใหออก
นอกหนา ไมอยางนั้นจะไมเปนชายสมชาย ผูชายจึงแสดงออกถึงความรักผานการมีเพศสัมพันธ
จนเหมือนวา ผูชายเกิดมาเพื่ อจะมีเซ็กส ทั้งๆ ที่ตองการจะระบายความรักออกไปเทานั้นเอง
แทจริงแลว ผูชายสามารถจะแสดงอารมณรักออกมาทางสีหนาแววตา การกระทําอะไรตอมิ
อะไรได
2. การถูกเนื้อตองตัวจะนําไปสูการมีเซ็กส
เพราะความเชื่อที่วา ถาผูหญิงยอมใหผูชายถูกเนื้อตองตัวแลว แสดงวาตัวเองมีใจกับเขา
เขาจึ งพยายามตอไปที่จ ะมีสั มพั นธส วาทที่ลึ กซึ้งกวา นั้นกับเธอ เปนความเขา ใจผิ ด เพราะ
บางครั้งผูหญิงแคตองการความอบอุน และประทับใจกับแฟนของเธอเทานั้น โดยไมไดคิดอะไร
เลยเถิดไปขนาดนั้น การจับมือกัน การโอบกอดสั มผั สกายของกันและกัน แทที่จริงเปนการ
ถายทอดความรักที่บริสุทธิ์ ที่สามารถจะสัมผัสจับตองได โดยไมจําเปนจะตองมีการรวมรักกัน
ตอไปเลย และไมควรที่ฝายใดฝายหนึ่ง จะกดดันใหอีกฝายตอง มีเซ็กสดวย
3. การมีเพศสัมพันธที่รุนแรงจะนําไปสูการสุขสมที่มากกวา
ความเชื่อที่วาผูชายที่มีพละกําลังมาก ๆ จะสามารถมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวไดรวดเร็ว
รุนแรง และทําใหเธอไปถึงจุดสุดยอดไดงาย รวมทั้งมีความเขาใจผิดเสมอ ๆ วาอาวุธประจํากาย
ของฝายชายที่ใหญเทานั้นที่จะทําใหผูหญิงมีความสุขได แทจริงแลว การมีสัมพันธสวาทที่อบอุน
เนิ่นนานเขาใจกัน ชวยกันประคับประคองความรักได
4. การมีความสัมพันธทางเพศก็คือการรวมรัก
การรวมรักเปนการแสดงความรักผานภาษากาย เปนสัมผัสรักที่คนสองคนถายทอดใหแก
กันจากการสัมผัสทางผิวกายสวนไหนก็ไดไมใชเฉพาะสวนนั้นเทานั้น
5. ผูชายควรเปนผูนําในการรวมรัก
คนทั่วไปมักจะคิดเสมอ ๆ วาการจะมีอะไรกันนั้นผูชายตองเปนคนกระทํา และผูหญิงเปน
ฝ า ยรองรั บ การกระทํ า นั้ น แท จ ริ ง แล ว การร ว มรั ก เป น กระบวนการที่ ค นสองคนสามารถ
ปรับเปลี่ยนเปนฝายนํา ในการกระทําไดโดยเสมอภาคซึ่งกันและกัน
6. ผูหญิงไมควรจะเปนฝายเริ่มตนกอน
เซ็กสเปนการสื่อสาร 2 ทางระหวางคน 2 คน ที่จะรวมมือกันบรรเลงบทเพลงแหงความ
พิศวาส ซึ่งตองผลั ดกันนําผลัดกันตามและตองชวยกันโล ชวยกันพายนาวารักไปยังจุดหมาย
ปลายทางแหงความสุขสมรวมกัน
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7. ผูชายนึกถึงแตเรื่องเซ็กสตลอดเวลา
มีคํากลาวผิดๆ ที่พูดกันตอเนื่องมาวา ผูชายนึกถึงแตเรื่องของการมีเพศสัมพันธที่เรียกกัน
สั้นๆ วา เซ็กส อยูตลอด ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงคือ ผู ชายไมไดคิดถึงเรื่องเซ็กสอยูตลอดเวลา
เขาคิดถึงเรื่องอื่นอยูเหมือนกัน ไมวาจะเปนเรื่องงาน เรื่องครอบครัว เพียงแตผูชายพรอมจะมี
เซ็กสเสมอและไมไดหมายความวา เมื่อเขาพรอมที่จะมีเซ็กสแลว เขาจําเปนจะตองมีเสมอไป
8. ผูหญิงตองพรอมเสมอที่จะมีเซ็กสเมื่อสามีตองการ
ในยุคปจจุบันผูชายและผูหญิงเทาเทียมกัน การจะมีเซ็กสกันก็เปนกิจกรรมรวมที่
คนสองคนจะตองใจตรงกันกอน ไมใชแคฝายใดฝายหนึ่งตองการแลวอีกฝายจะตองยอม
9. เซ็กส เปนเรื่องธรรมชาติไมตองเรียนรู
ผูเฒาผูแกมักจะพยายามพูดเสมอ ๆ วา เพศศึกษาไมสําคัญ ทําไมรุนกอน ๆ ไมตอง
เตรี ย มตั ว ในการเรี ย นรู เ ลย แต ก ารเตรี ย มตั ว ที่ ดี ย อ มมี ชั ย ไปกว า ครึ่ ง เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธของคนสองคนก็เชนกัน สามารถเรียนรูวิธีการที่จะเพิ่มความสุขใหแกกันและกันได
กอนที่จะเกิดเหตุการณนั้น
เรื่องที่ 4 อิทธิพลของสื่อตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดปญหาทางเพศ
ปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตทุกดานรวมถึงดานปญหาทางเพศดวย เพราะสื่อมี
ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงตองบริโภคขาวสารอยูตลอดเวลา เชน
การชมรายการขาวทางทีวีทุกเชา การอานหนังสือพิมพ หรือเลนอินเตอรเน็ต ซึ่งบางคนอาจจะ
ใชบริการรับขาวสารทาง SMS เปนตน สื่อจึงกลายเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความคิดและความรูสึก
และการตัดสินใจที่สําคัญของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากปจ จั ย ดัง กล า วอิท ธิพ ลของสื่ อ จึ ง ยอ มที่จ ะก อใหเ กิด การเปลี่ ยนแปลงได ในทุก ๆ
ภาคสวนของสังคมไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือแมแตในสังคมชนบทก็ตาม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นั้นยอมที่จะเกิดขึ้นไดทั้งทางที่ดีขึ้นและทางที่แยลง และสิ่งสําคัญสื่อคือสิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรง
ตอทุก ๆ คนในสังคมไมวาจะเด็ก วัยรุนหรือกระทั่งผูใหญ อิทธิพลของสื่อที่นับวันจะรุนแรงมาก
ขึ้น ไมวาจากสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องมาจากความพยายามในการ
พั ฒนาประเทศใหมีความเจริญกา วหนา ในดา นตา ง ๆ เพื่ อใหทัดเทียมกับนานาประเทศ
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเขามาในประเทศไทย โดยผานสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพและ
อิน เตอร เน็ ต สื่ อ จึ ง กลายเป น สิ่ ง ที่ มีอิ ท ธิ พ ลตอ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และนํ า พาไปสู ปญ หาและ
ผลกระทบหลาย ๆ ดาน ของชีวิตแบบเดิม ๆ ซึ่งลวนมาจากการรับสื่อและอิทธิพลสื่อยังทําให
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เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เชน ขาวอาชญากรรม ภาพยนตรหรือละครที่เนื้อหารุนแรง ตอสูกัน
ตลอดจนสื่ อลามกอนาจาร ซึ่ งส งผลใหเด็กและคนที่รับสื่ อ จิ ตนาการตามและเกิดการ
เลียนแบบ โดยจะเห็นไดจากการที่เด็กหรือคนที่กออาชญากรรมโดยบอกวาเลียนแบบมาจาก
หนัง จากสื่ อตา ง ๆ แมกระทั่งการแตงกายตามแฟชั่นของวัยรุน การใชความรุนแรงในการ
แกปญหา ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นอยูในสังคมไทยขณะนี้สวนใหญเปนผลมาจากอิทธิพล
ของสื่อ
สื่อมวลชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเขาไปมีบทบาทและมีอิทธิพลตอการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา บางสิ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
แตบางสิ่งคอย ๆ จางหายไปทีละเล็กละนอย จนหมดไปในที่สุด เชน การที่ประเทศกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการสื่ อสารทําใหขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมคนไทย ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แตจากการที่เราไมสามารถปฏิเสธการรับขาวสาร ความบันเทิง
จากสื่อได แตเราสามารถเลือกรับสื่อที่ดีมีประโยชน ไมรุนแรงและไมผิดธรรมนองคลองธรรมได
เรื่อ งที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวขอ งกับการลวงละเมิดทางเพศและกฎหมายคุมครองเด็ก และ
สตรี
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ถือเปนความผิ ด
ที่รุนแรงและเปนที่หวาดกลั วของผู หญิงจํ า นวนมาก รวมทั้งผู ปกครองของเด็ก ไมวา จะเปน
เด็กหญิงหรือเด็กชาย ยิ่งปจจุบันจากขอมูลสถิติตาง ๆ ทําใหเราเห็นกันแลววา การลวงละเมิด
ทางเพศนั้นสามารถเกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย กฎหมายที่บัญญัติไวเพื่อคุมครองผูหญิงและ
ผูเสียหายจากการลวงละเมิดทางเพศมีบัญญัติอยูในลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศ ดังนี้
มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาตน โดยขูเข็ญประการใดๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดคิดวา
ตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแต แปดพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกได กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือ
โดยรวมกระทําความผิดดวยกัน อันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป
ถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป ซึ่งมิใชภริยาตน โดยเด็กหญิง
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมถึงสิบ
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สามป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
หรือจํ า คุกตลอดชีวิต ถา การกระทํา ความผิ ดตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดกระทํา โดยรวม
กระทํา ความผิ ดดวยกันอัน มีลั กษณะเป นการโทรมหญิงและเด็ก หญิงนั้นไมยิน ยอม หรือได
กระทําโดยมีอาวุธปนและวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต ความผิด
ตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทําที่ชายกระทํากับหญิงอายุต่ํากวาสิบสามป แตยัง
ไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชายและหญิงนั้นสมรสกัน
ผูกระทํา ผิ ดไมตองรับโทษ ถา ศาลอนุญาตใหสมรสในระหวา งที่ผู กระทํา ผิ ดกํา ลั งรับโทษใน
ความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําผิดนั้นไป
มาตรา 277 ทวิ ถา การกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277
วรรคแรก หรือวรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบปและปรับ
ตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา 277 ตรี ถาการกระทําความผิดมาตรา 276 วรรคสองหรือมาตรา 277 วรรค
สาม เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต
โดยสรุป การจะมีความผิดฐานกระทําชําเราได ตองมีองคประกอบความผิด ดังนี้
1. กระทําชําเราหญิงอื่นที่มิใชภรรยาตน
2. เปนการขมขืน บังคับใจ โดยมีการขูเข็ญ หรือใชกําลังประทุษราย หรือปลอมตัว
เปนคนอื่นที่หญิงชอบและหญิงไมสามารถขัดขืนได
3. โดยเจตนา
ขอสังเกต
กระทําชําเรา = ทําใหของลับของชายลวงล้ําเขาไปในของลับของหญิง ไมวาจะลวงล้ํา
เขาไปเล็กนอยเพียงใดก็ตามและไมวาจะสําเร็จความใครหรือไมก็ตาม
การขมขืน = ขมขืนใจโดยที่หญิงไมสมัครใจ
การขมขืนภรรยาของตนเองโดยที่จดทะเบียนสมรสแลวไมเปนความผิด
การรวมเพศโดยที่ผูหญิงยินยอมไมเปนความผิด แตถาหญิงนั้นอายุไมเกิน 13 ป
แมยินยอมก็มีความผิด
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การขมขืนกระทําชําเราผูที่อยูภายในปกครองของตนเอง เชน บุตร หลาน ลูกศิษยที่อยู
ในความดูแล ตองรับโทษหนักขึ้น
มาตรา 278 ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาป โดยขูเข็ญดวยประการใด
ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหบุคคล
นั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม
ก็ตาม ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการ ใด ๆ โดยใช
กําลังประทุษรายโดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวา
ตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 280 ถา การกระทํา ความผิ ดตามมาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เปนเหตุให
ผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแต
หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
การจะมีความผิดฐานทําอนาจารได ตองมีองคประกอบ คือ
1 ทําอนาจารแกบุคคลอายุเกินกวา 13 ป
2 มีการขมขู ประทุษรายจนไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหเขาใจวาเราเปนคนอื่น
3 โดยเจตนา
ขอสังเกต
อนาจาร = การทําหยาบชาลามกใหเปนที่อับอายโดยที่หญิงไมสมัครใจ หรือโดยการ
ปลอมตัวเปนสามีหรือคนรัก การทํา อนาจารกั บเด็กอายุไมเกิน 13 ป แมเด็กยินยอมก็เป น
ความผิด ถาทําอนาจารกับบุคคลใดแลวบุคคลนั้นไดรับอันตรายหรือถึงแกความตายตองไดรับ
โทษหนักขึ้น
การทํ า อนาจารไม จํ า เปน ต องทํ า กั บ หญิ ง เสมอไป การทํ า อนาจารกั บชายก็ ถื อเป น
ความผิดเชนเดียวกันไมวาผู กระทําจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม ความผิ ดทั้งการขมขืนกระทํา
ชําเราและการกระทําอนาจารนี้ ผูกระทําจะไดรับโทษหนักขึ้นกวาที่กําหนดไวอีก 1 ใน 3
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หากเปนการกระทําผิดแก
1. ผูสืบสันดาน ไดแก บุตร หลาน เหลน ลื่อ (ลูกของหลาน) ที่ชอบดวยกฎหมาย
2. ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ซึ่งไมใชเฉพาะครูที่มีหนาที่สอนอยางเดียว ตองมีหนาที่ดูแล
ดวย
3. ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ
4. ผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ หรือในความอนุบาลตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก ไดแก
มาตรา 282 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหาลอไป หรือพาไปเพื่อการ
อนาจาร ซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับ ตั้งแตส องพั นบาทถึงสองหมื่น บาท ถ า การกระทํา ความผิ ด ตามวรรคแรกเปนการ
กระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป แตยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
ปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกพั นบาทถึงสามหมื่นบาท ถาการกระทํา ความผิ ดตามวรรคแรก
เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งผู
จัดหา ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทํา
ความผิดดังกลาวตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแต
กรณี
มาตรา 283 ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหาลอไป หรือพาไป เพื่อการ
อนาจาร ซึ่งชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษรายใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ถาการกระทําตามความผิดตามวรรคแรก เปนการ
กระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดป
ถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต ถาการกระทําผิด
ตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สิบปถึงยี่สิ บปและปรับตั้งแต สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจํา คุกตลอดชีวิต หรือประหาร
ชีวิต ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก
วรรคสอง หรือ วรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่
บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสามแลวแตกรณี
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มาตรา 283 ทวิ ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพื่อการอนาจาร
แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้ง
จําทั้งปรับ ถา การกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหา ป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น สี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรค
แรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสาม เฉพาะกรณีที่กระทําแก
บุคคลอายุเกินสิบหาป เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 284 ผูใดพาผูอื่นไปเพื่ อการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกํา ลั ง
ประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา ผิดคลองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ผูใดซอนเรนบุคคล
ซึ่งเปนผูถูกพาไปตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพ าไปนั้น ความผิดตามมาตรานี้
เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา 317 ผูใดปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดา
มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหาพัน
บาทถึงสามหมื่นบาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับ ผูพรากนั้น ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร หรือเพื่อการ
อนาจาร ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหา ปถึงยี่สิบปและปรับ ตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่
หมื่นบาท
มาตรา 318 ผู ใดพรากผูเยาวอายุกวาสิ บหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดา
มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึง
สิบปและปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท ผูใดโดยทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่ง
ถูกพรากตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทํา
เพื่ อหากําไร หรือเพื่ อการอนาจาร ผูกระทํา ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตส ามปถึงสิบหา ปและ
ปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 319 ผู ใดพรากผูเยาวอายุกวา สิบหา ปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจากบิดา
มารดา ผู ปกครองหรือผู ดูแลเพื่ อหากํา ไรหรือ เพื่ อการอนาจาร โดยผู เยาวนั้นเต็มใจไปดว ย
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบปและปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท ผูใดกระทํา
ทุจริต ซื้อ จําหนาย หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูพรากนั้นผูใดจะมีความผิดฐานพรากผูเยาวความผิดนั้นจะตองประกอบดวย

29

1. มีการพรากบุคคลไปจากการดูแลของบิดามารดา ผูดูแล หรือผูปกครอง
2. บุคคลที่ถูกพรากจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
3. ปราศจากเหตุผลอันสมควร
4. โดยเจตนา
ขอสังเกต
การพรากผูเยาว = การเอาตัวเด็กที่อายุยังไมครบบรรลุนิติภาวะไปจากความดูแลของ
บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูดูแลไมวาเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไมก็ตาม
การพรากผูเยาวอายุไมเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป โดยผูเยาวไมเต็มใจเปนความผิด ผูที่
รับซื้อหรือขายตัวเด็กที่พรากฯ ตองรับโทษเชนเดียวกับผูพราก ผูที่พรากฯ หรือรับซื้อเด็กที่ถูก
พรากฯ ไปเปนโสเภณี เปนเมียนอยของคนอื่น หรือเพื่อขมขืนตองรับโทษหนักขึ้น
การพรากผูเยาวอายุเกิน 13 ป แตไมเกิน 18 ป แมผูเยาวจะเต็มใจไปดวย ถานําไป
เพื่อการอนาจารหรือคากําไรเปนความผิด เชน พาไปขมขืน พาไปเปนโสเภณี เปนตน
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กิจกรรมทายบทที่ 2
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. หากท า นมีป ญหาเรื่องสุ ขภาพทางเพศ และตอ งการรับคํา ปรึกษา สามารถติดตอ ขอรั บ
คําปรึกษาไดจากที่ใดบางใหยกตัวอยางประกอบ
2. จงยกตัวอยางความเชื่อผิด ๆ เรื่องเพศที่สงผลตอสุขภาพทางเพศ พรอมแสดงความคิดเห็น
3. หากนายสมชายไดกระทําอนาจารแก ด.ญ.สมหญิง ซึ่งอายุ 13 ป ตองไดรับโทษ เชน
ใดบาง
4. นายศักดิ์ชายกระทําชําเรา นางสมศรี ซึ่งไมใชภรรยาตนเอง ตองไดรับโทษเชนใดบาง
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บทที่ 3
อาหารและโภชนาการ
สาระสําคัญ
มีความรูค วามเขา ใจถึงป ญหา สาเหตุแ ละการปอ งกัน โรคขาดสารอาหาร ตลอดจน
สามารถบอกหลักการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลดานอาหาร ไดอยางถูกตองเหมาะสมและ
สามารถจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมได
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายปญหา สาเหตุของโรคขาดสารอาหารได
2. อธิบายอาการของโรคขาดสารอาหารได
3. บอกแนวทางการปองกันโรคขาดสารอาหารได
4. บอกหลักการและปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารไดอยางเหมาะสม
5. จัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสําหรับตนเองและครอบครัวผูสูงอายุและผูปวยได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร
เรื่องที่ 2 หลักการสุขาภิบาลอาหาร
เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสําหรับบุคคลกลุมตาง ๆ
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เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร
ประเทศไทยแมจะไดชื่อวา เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณ มีอาหารมากมายหลากหลายชนิด
นอกจากจะสามารถผลิ ตอาหารพอเลี้ยงประชากรในประเทศไทยแล ว ยังมากพอที่จ ะส งไป
จําหนายตางประเทศไดปละมากๆ อีกดวย แตกระนั้นก็ตาม ยังมีรายงานวาประชากรบางสวน
ของประเทศเปนโรคขาดสารอาหารอีกจํ านวนไมนอย โดยเฉพาะทารกและเด็กกอนวัยเรียน
เด็ ก เหล า นี้ อ ยู ใ นสภาพร า งกายไม เ จริ ญ เติ บ โตเต็ ม ที่ มี ค วามต า นทานต อ โรคติ ด เชื้ อ ต่ํ า
นอกจากนี้นิสัยโดยสวนตัวของคนไทยเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโรคขาดสารอาหาร คนไทยเลือก
รับประทานอาหารตามรสปาก รีบรอนรับประทานเพื่อใหอิ่มทอง หรือรับประทานตามที่หามา
ได โดยไมคํานึงถึงวามีสารอาหารที่ใหคุณคาโภชนาการตอรา งกายครบถวนหรือไมพฤติกรรม
เหลา นี้อาจทํา ใหเกิดโรคขาดสารอาการไดโดยไมรูสึ กตัว การเรียนรูเกี่ยวกับสาเหตุและการ
ปองกันโรคขาดสารอาหารจะช วยใหเ ด็กและเยาวชนมีสุ ข ภาพแข็ งแรงเติ บโตเป นผู ใ หญ ที่
สมบูรณตอไป
ดังนั้น ถารางกายของคนเราไดรับสารอาหารไมครบถวนหรือปริมาณไมเพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย จะทําใหเกิดความผิดปกติและเกิดโรคขาดสารอาหารได
โรคขาดสารอาหารทีส่ ําคัญและพบบอยในประเทศไทย มีดังนี้
1. โรคลักปดลักเปด
สาเหตุ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีไมเพียงพอ คนที่ขาดวิตามินซีมักจะ
เจ็บปวยบอย เนื่องจากมีความตานทานโรคต่ํา
อาการ ออนเพลีย เหงือกบวมแดง มีเลือดออกตามไรฟนปวดกลามเนื้อและปวดในขอ ถาเปน
นานๆ อาจเปนโรคโลหิตจาง
การปองกัน รับประทานอาหารที่ทีวิตามินซีใหเพียงพอ ไดแก ผลไมสดและผักสดตางๆ
เชน มะขามปอม มะเขือเทศ ฝรั่ง กลวย มะรุม ผักชี ถั่วงอก กะหล่ําปลี เปนตน
2. โรคคอพอก
สาเหตุ เกิดจากรางกายขาดสารไอโอดีน หรือรับประทานผักดิบที่ไปยับยั้งการทํางาน
ของสารไอโอดีน เชน ผักกะหล่ําปลี กะหล่ําดอก
อาการ ตอมไทรอยดจะบวมโต เสียงแหบ เหนื่อยงาย หายใจและกลืนอาหารลําบาก
การปองกัน รับประทานอาหารทะเลใหมาก เชน กุง หอย ปู ปลา เปนตน ถาไมสามารถหา
อาหารทะเลไดควรบริโภคเกลื ออนามัย ซึ่งเปนเกลือสมุทรผสมไอโอดีนที่ ใชในการประกอบ
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อาหารแทนได นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารขัดขวางการใชไอโอดีน เชน กะหล่ําปลี
ดิบ
3. โรคขาดธาตุไอโอดีนหรือโรคเออ
สาเหตุ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนต่ําหรืออาหารที่มีสารขัดขวางการใช
ไอโอดีนในรางกาย
อาการ พัฒนาทางรางกายและจิตใจ รางกายเจริญเติบโตชา เตี้ย แคระแกร็น สติปญญา
เสื่อม อาจเปนใบหรือหูหนวกดวย
การป อ งกั น รับ ประทานอาหารทะเลใหม าก เช น กุ ง หอย ปู ปลา เปน ตน ถา ไม
สามารถหาอาหารทะเลไดควรบริโภคเกลืออนามัย ซึ่งเปนเกลือสมุทรผสมไอโอดีน ที่ใชในการ
ประกอบอาหารแทนได นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารขัดขวางการใชไอโอดีน เชน พืช
ตระกูลกะหล่ําปลี ซึ่งกอนรับประทานควรตมเสียกอน ไมควรรับประทานดิบ ๆ
4. โรคตาฟาง
สาเหตุ เกิดจากรางกายขาดวิตามินเอ
อาการ มองไมเห็นภาพในที่มืดหรือที่มีแสงสลัว ตาสูแสงจาไมได เคืองตา น้ําตาไหล
การปองกัน รับประทานอาหารที่มีวิตามินเอใหเพียงพอ เชน ไขแดง น้ํามันตับปลา นม
เนย ผักใบเขียวเขมและและผักที่มีสีเลือง เชน ผักบุง ตําลึง คะนา ฟกทอง มะละกอสุก มะมวง
สุก มะเขือเทศ โดยการรับประทานผักที่ปรุงดวยน้ํา มัน ซึ่งจะชวยในการดูดซึมวิตามินเอใน
รางกาย
5. โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
สาเหตุ เกิดจากความตองการธาตุเหล็กสูงจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา โดยเฉพาะ
ผูหญิงที่มีประจําเดือน การไดรับธาตุเหล็กจากอาหารไมเพียงพอ การสูญเสียเลือด การเปนพยาธิ
โดยเฉพาะพยาธิปากขอ การเปนแผลในกระเพาะอาหาร เปนริดสีดวงทวาร
อาการ เบื่ออาหาร ออนเพลีย หงุดหงิด มึนงง ปวดศีรษะ ผิวหนังซีด เล็บเปราะ ถาไม
รักษาจะมีผลเสียตอความจําและสมาธิในการเรียนรู
การปองกัน รับประทานอาหารที่มีวิตามินเอใหเพียงพอ เชน ไขแดง น้ํามันตับปลา นม
เนย ผักใบเขียวเขมและผักที่มีสีเหลือง เชน ผักบุง ตําลึง คะนา ฟกทอง มะละกอสุก มะมวงสุก
มะเขือเทศ โดยการรับประทานผักที่ปรุงดวยน้ํามัน ซึ่งจะชวยในการดูดซึมวิตามินเอในรางกาย
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6. โรคกระดูกออน
สาเหตุ เกิดจากรางกายขาดวิตามินดีและแคลเซียม
อาการ ออนเพลีย ปวดกระดูก ขาจะคดและโคง จะเห็นปุมกระดูกนูนตามรอยตอของ
กระดูกซี่โครงดานหนา และรางกายเจริญเติบโตชา
การปองกัน รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีและแคลเซียม ไดแก นมสดและผลิตภัณฑ
จากนม เตาหู ปลาเล็กปลานอย ผักใบเขียวเขม และควรใหรางกายไดรับแสงแดดในตอนเชา
และเย็น
7. โรคเหน็บชา
สาเหตุ เกิดจากรางกายขาดวิตามินบี 1
อาการ เบื่ออาหาร ปวดกลามเนื้อบริเวณนอง รูสึกชาตามปลายประสาท เชน มือเทา
ออนเพลีย เทาไมมีแรง ลุกเดินไมได และอาจมีอาการทางหัวใจ เชน หอบเหนื่อยงายหรือหัวใจ
วาย
การปองกัน รับประทานอาหารที่ทีวิตามินบี 1 เชน ขาวแดง ขาวซอมมือ เนื้อหมู ปลา
ไข ถั่วเมล็ดแหง
8. โรคปากนกกระจอก
สาเหตุ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 2 ไมเพียงพอ
อาการ เปนแผลหรือรอยแตกที่มุมปากทั้งสองขางหรือซอกจมูกมีเกล็ดใสเล็กๆ ลิ้นมีสีแดงกวา
ปกติและเจ็ บ หรือมีแผลที่ผนังภายในปาก รูสึ กคันและปวดแสบปวดรอนที่ตา อาการเหลา นี้
เรียกวา โรคปากนกกระจอก คนที่เปนโรคนี้จะมีอาการ ออนเพลีย เบื่ออาหารและอารมณ
หงุดหงิด
การปองกัน รับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 2 ใหเพียงพอและเปนประจํา เชน นมสด
นมปรุงแตง นมถั่วเหลือง น้ําเตาหู ถั่วเมล็ดแหง ขาวซอมมือ ผัก ผลไม เปนตน
สรุป การขาดสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายๆ ประเภท นอกจากจะมีผ ล
ทํา ใหรา งกายไมส มบูร ณแข็ง แรงและเปน โรคตา งๆ ไดแ ลว ยังทํา ใหเ ปน อุปสรรคตอ การ
ดํา รงชี วิต อี กทั้งยัง มีผ ลกระทบตอสุ ขภาพของประชากรโดยตรง ซึ่ง จะมีผ ลตอการพั ฒนา
ประเทศในที่สุด ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนควรเลือกรับประทานอาหารอยางครบถวนตาม
หลักโภชนาการ ซึ่งไมจําเปนตองเปนอาหารที่มีราคาแพงเสมอไป แตควรรับประทานอาหารให
ได ส ารอาหารครบถ ว นในปริ ม าณที่ พ อเพี ย งกั บ ร า งกายต อ งการในแต ล ะวั น นั่ น คื อ
หากรับประทานใหดีแลวจะสงผลถึงสุขภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย
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เรื่องที่ 2 การสุขาภิบาลอาหาร
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การดําเนินการดวยวิธีการตางๆ
ที่จัดการเกี่ยวกับอาหารทั้งในเรื่องของการปรับปรุง การบํารุงรักษาและการแกไขเพื่ออาหาร
ที่บริโภคเขาไปแลวมีผลดีตอสุขภาพอนามัยโดยใหอาหารมีความสะอาด ปลอดภัยและมีความ
นาบริโภค
อาหาร หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
1. วั ตถุ ทุ กชนิ ดที่ ค นกิ น ดื่ ม อม หรื อนํ า เข า สู ร า งกายไมว า ดว ยวิธี ใ ดๆ หรื อ ในรู ป
ลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ
2. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ เจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่น – รส
ความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร
อาหารเปนปจจัยสําคัญของมนุษย ทุกคนตองบริโภคอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและ
การดํา รงชีวิ ตอยูได แต การบริ โภคอาหารนั้นถ า คํา นึง ถึงคุ ณ คา ทางโภชนาการความอรอ ย
ความนา บริ โภคและการรั บประทานใหอิ่ มถือ ไดว า เปนการไมเ พี ย งพอและสิ่ ง สํ า คัญที่ ตอ ง
พิจารณาในการบริโภคอาหารนอกเหนือจากที่กลาวแลว คือความสะอาดของอาหารและความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค ทั้งนี้เพราะวาอาหารที่เราใชบริโภค แมวาจะมีรสอรอยแตถา
เปนอาหารสกปรกยอมจะมีอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค กอใหเกิดอาการปวดทอง อุจจาระ
รวง อาเจียน เวียนศีรษะ หนามืด ตาลาย เปนโรคพยาธิทําใหผอม ซูบซีด หรือแมแตเกิดการ
เจ็บปวยในลักษณะเปนโรคเรื้อรัง โรคที่เกิดนี้เรียกวา “โรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อนํา” ลักษณะ
ความรุนแรงของการเปนโรคนี้ ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของเชื้อโรค หนอนพยาธิ หรือสารพิษ
บริ โ ภคเข า ไปควรแก ป ญ หาด ว ยการให ค นเราบริ โ ภคอาหารที่ ส ะอาดปราศจากเชื้ อ โรค
หนอนพยาธิและสารพิษ นั่นคือจะตอง มีการจัดการและควบคุมอาหารใหสะอาด เรียกวา
การสุขาภิบาล
การปนเปอน จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
1. พิ ษ ที่เกิ ดขึ้น โดยธรรมชาติ ของอาหาร เชน เห็ ดพิ ษ ปลาปกเปา แมงดาทะเล
มันสําปะหลังดิบ หอยบางชนิด เปนตน
2. พิษที่เกิดจากอาหารที่มีสารพิษเจือปน แบงออกไดเปน 5 ประเภท
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2.1 พิ ษ จากจุ ลิ นทรี ยในอาหาร เชน แบคทีเ รีย ทํา ใหเ กิดอหิวาตกโรค โรคบิ ด
(ไมมีตัว) โรคไขรากสาดนอย (ไขไทฟอยด) ฯลฯ เชื้อไวรัส เชน โรคตับอักเสบ โรคไขสันหลัง
อักเสบ และโรคคางทูม เชื้อรา เชน พิษจากสารอัลฟาทอกซิน ปรสิต (พยาธิชนิดตางๆ)
2.2 โลหะเปนพิษในอาหาร ปลาสามารถสะสมความเขมขนของสารปรอทที่โรงงาน
ปลอยลงแมน้ําลําคลอง หรือจากภาชนะพลาสติกหรือกรรมวิธีในการผลิตที่ตองใชโลหะ เชน
สีผสมอาหาร น้ําสมสายชู อาหารกระปอง
2.3 พิษจากยาฆาแมลงตกคาง เชน ผักชนิดตางๆ ผูที่บริโภคนิยมบริโภค ปลาเค็ม
ผูขายมักจะใสสารดีดีทีปองกันหนอนและแมลงวัน
2.4 การใชรังสีแกมมา ฆาเชื้อจุลินทรียในอาหาร ลดปริมาณเนาเสีย และยืดอายุการ
เก็บอาหารสด หรือการทดลองระเบิดปรมาณูมักจะกระจายสูอากาศ และน้ําอยางกวางขวาง
และรวดเร็ว
2.5 พิ ษจากวัต ถุ เจื อปนในอาหาร เชน สี ผ สมอาหาร และสารปรุง แต ง รส เช น
รสหวานจากสารขัณฑสกร สารชูรส สารบอแรกซ น้ําปลา น้ําสมปรุงรส สารกันบูดเปนตน
กระบวนการทีอ่ าหารถูกปนเปอ น
วิธีการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
1. การเลือกซือ้ อาหารสด
1.1 ผักและผลไม เลือกที่มีสภาพดี สด สะอาด ไมช้ํา ไมเนา ไมมีคราบตกคางของ
ยาฆาแมลง การเลือกซื้อควรคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร ถูกตองตามฤดูกาล
1.2 เนื้อสัตวชนิดตาง ๆ สด สะอาด สีไมคล้ํา ไมมีกลิ่น และอยูในสภาพดี เชน เนื้อ
หมู เนื้อวัว ไมมีกลิ่ นเหม็นเปรี้ยวหรือเปนเมือกลื่น ถามีการเนาเสีย เนื้อวัวจะเสียจากขา ง
นอกเขาขางใน สวนเนื้อหมูจะเสียจากขางในออกมาขางนอก (จึงใหใชมีดจิ้มดมดู) และสังเกต
ดูตองไมมีตัวออนของพยาธิตัวตืด เปนเม็ดสีขาวคลายเม็ดสาคู
1.3 ปลา เหงือกมีสีแดง ครีบเหงือกปดสนิท บริเวณใตทองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น
และเมือก ตาเปดโตเต็มที่ เกล็ดตองเปนมัน
1.4 หอย เปลือกจะตองปดแนน ไมมีกลิ่นเหม็น เปลือกตองไมมีเมือก
1.5 กุง หัวและหางจะตองไมเปนสีชมพู ลําตัวแนนดูสดใส
1.6 ปู ควรเลือกซื้อปูที่มีชีวิตกดดูตรงทอง ถาเนื้อแนนจะแข็งกดไมลง
1.7 เนื้อเปดและไก ตองไมมีกลิ่นเหม็น ไมมีรอยช้ํา
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1.8 ไขสด ผิวเปลือกไขเรียบไมเปนมัน ไมมีรอยแตกราวและสะอาด เมื่อสองดูจะเห็น
ฟองอากาศขางใน
2. การเลือกซื้ออาหารแหง
พริ ก แห ง หอม เครื่ อ งเทศ ปลาแห ง ปลาเค็ ม ข า ว ถั่ ว หรื อ อาหารเม็ ด แห ง ต า ง ๆ
ควรเลือกไมมีเชื้อรา สารพิษชนิดนี้ชื่อ “อะฟลาท็อกซิน” เชื้อราชนิดนี้ทนความรอนไดดีและ
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดมะเร็งตับ และสารกันบูดที่พบมากในอาหารแหง เชน กุงแหง ปลาเค็ม
เนื้อเค็ม ควรเลือกซื้อที่ไมชื้นและไมมีกลิ่นเหม็นหืน
3. การเลือกซื้ออาหารกระปอง
ดูลักษณะกระปองควรใหม ไมบุบ บวม ไมมีรอยรั่ว ไมมีมีสนิม
4. การเลือกใชสผี สมอาหาร
สีผสมอาหารแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก สีจากธรรมชาติ เชน สีเขียวจากใบเตย สีมวง
น้ําเงินจากดอกอัญชัน สีแดง ชมพูจากดอกกุหลาบ สีที่สังเคราะหจากสารเคมี สีประเภทนี้เปน
อันตรายตอรางกาย ดังนั้นเพื่ อความปลอดภัยควรเลือกรับประทานอาหารที่ไมใสสี หรือใชสี
จากธรรมชาติจะไมเปนอันตรายตอรางกาย
การปรุงและจําหนาย
1. การเตรียมอาหาร ควรคํา นึงถึงความสะอาดของภาชนะที่นํา มาใสการรักษาคุณคา
อาหารและความปลอดภัยของอาหาร เชน การลางภาชนะที่นํามาใชทุกครั้ง การลางผักควรลาง
กอนมานํามาหั่น เพื่อรักษาคุณคาวิตามิน การลางเนื้อสัตว ไมควรนําไปแชน้ํา ควรลางแลวนํา
ขึ้นทันที
2. การปรุงอาหาร อาหารแตล ะชนิดมักมีวิธีการปรุงไมเหมือนกัน แตตองคํา นึงถึง
ความสะอาด ปลอดภัย คุณภาพ ปริมาณและรสชาติของอาหารเปนหลักควรปรุง ใหสุกดวยความ
รอน ใชเวลานานเพียงพอทําลายเชื้อโรคพยาธิ ผูประกอบการอาหารควรปฏิบัติตามสุขวิทยา
ส วนบุคคลกอนทํา อาหารทุกครั้ง ล า งมือใหส ะอาดทุกครั้งกอนลงมือปรุงอาหาร ไมพู ดคุย
ไอ จาม
3. การจําหนายอาหาร ภาชนะที่นํามาจํา หนายอาหารควรสะอาด และปดมิดชิดกัน
แมลงวันไตตอม ผูจําหนายจะตองคํานึงถึงความสะอาด การหยิบจับอาหารควรใชอุปกรณใน
การหยิบจับอาหาร ไมควรใชมือหยิบอาหารโดยตรง
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4. การเสริฟอาหาร เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ เพราะอาจทําใหอาหารที่ปรุงแลวเกิด
ป นเ ป อ น แ ล ะ เ ป น อั น ต ร า ย ต อ สุ ข ภ า พ ผู เ ส ริ ฟ อ า ห า ร ค ว ร เ ป น ผู ที่ มี สุ ข ภ า พ ดี
ไมเปนโรคติดตอ ควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง ตัดเล็บสั้น ผมหวีเรียบรอย (ควรมีผาคลุมผมหรือ
หมวกและผ า กั น เป อ น) เวลาไอ จามควรมี ผ า ป ด ปากป ด จมู ก หลั ง จากใช ห อ งน้ํ า
หองสวม ควรลางมือถูสบูเสมอ การเสริฟชอน สอม ตะเกียบ ควรหยิบเฉพาะดาม แกวน้ํา จาน
ชาม หยิบโดยระวังมิใหนิ้วมือสัมผัสกับอาหาร
5. การลางและเก็บภาชนะ ควรแยกขยะแหงและขยะเปยก จําพวกเศษอาหารออกจาก
กัน แลวลางภาชนะดวยน้ํายาลางจาน ลางน้ําใหสะอาดจนไมมีคราบมันติด ผึ่งใหแหงแลวเก็บ
เขาตูใหเรียบรอย
6. การเก็บอาหาร คํานึงการเก็บเพื่อไมใหบูด เนาเสีย หรืออาหารเสื่อมคุณภาพ
ได แก อุ ณ หภูมิ ความชื้น และสภาพของอาหาร ซึ่ง เป น สาเหตุข องอาหารบูด เนา เสี ย ได
อาหารแหงควรเก็บในภาชนะที่สะอาด แหง ปกปดมิดชิด
เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลกลุมตางๆ
สารอาหารประเภทตางๆ มีความจํ าเปนตอรา งกาย โปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน
เปนสารอาหารที่ใหพลังงาน และรางกายมีความตองการเปนปริมาณมาก สวนวิตามินและแร
ธาตุบางชนิดไมใหพลังงานแตจําเปนสําหรับการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายชวยปองกัน
โรคภัยไขเจ็บ ทําใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข มนุษยแตละเพศแตละวัยตองการพลังงาน
และสารอาหารประเภทตางๆ ในปริมาณไมเทากัน ดังนั้นในการเลือกรับประทานอาหาร จึงควร
เลือกใหพอเหมาะกับเพศ วัยของแตละบุคคล
1. อาหารสําหรับทารก น้ํานมมารดาเปนอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงทารกเปน
อยางดี ในระยะที่มารดาเริ่มมีน้ํานม น้ํานมที่ออกมาจะมีสีเหลืองออน เรียกวาน้ํานมเหลือง ซึ่งมี
ประโยชนตอทารกมาก การใหทารกกินนมมารดามีขอดี คือ สะดวกตอการใหและโอกาสที่จะ
ติดเชื้อนอยกวาเด็กที่กินนมผสม การเลี้ยงทารกดวยนมผง ควรเลี้ยงเมื่อจําเปนจริงๆ เทานั้น
2. อาหารสําหรับเด็กกอนวัยเรียน เด็กกอนวัยเรียนมีความตองการอาหารทุกชนิด เชน
เนื้อสัตว นม ไข ขาว แปง น้ําตาล ผัก ผลไมและไขมัน เชนเดียวกับผูใหญ เพื่อใหไดสารอาหาร
ครบถวนตามที่รา งกายตองการ แตเลื อกประเภทและปริมาณของอาหารที่แตกตา งไปตาม
รูปรา งและน้ํา หนักของรา งกายแตล ะวัย ดังนั้น จึ งควรเอาใจใส ดูแลเด็กใหไดอาหารอยา ง
เพี ยงพอ ไมป ล อ ยใหเ ด็ก เลื อกรับ ประทานอาหารเองตามความพอใจ ซึ่ งเด็ก ในวัย นี้ห าก
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รับประทานอาหารไดถูกสวนตามความตองการของรางกาย จะทําใหรางกายเจริญเติบโตขึ้นเปน
เด็กที่สมบูรณตอไปในอนาคต
3. อาหารสําหรับเด็กวัยเรียน มีลักษณะเชนเดียวกับเด็กกอนวัยเรียน เพียงแตจะเพิ่ม
ปริมาณขึ้นใหสมสวนกับความเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนเทานั้น
4. อาหารสําหรับวัยรุน วัยรุนเปนวัยที่รางกายเติบโตเร็ว ความสูงและน้ําหนักเพิ่มขึ้น
มากและเปนวัยที่ใชพลั งงานมากในการทํากิจกรรมประจํ าวัน จึ งจํ าเปนต องไดรับอาหารที่ มี
ประโยชนในปริมาณที่ เพี ยงพอ เพื่ อใหรา งกายเจริญเติ บโตเต็มที่และเปนผู ใหญที่มี สุ ขภาพ
สมบูรณ โดยรับประทานอาหารใหเปนเวลา วันละ 3 มื้อ ในปริมาณที่พอดีกับความตองการของ
รางกาย พยายามรับประทานอาหารหลายๆ อยางในแตละมื้อใหครบ 5 หมู
5. อาหารสําหรับผูสูงอายุ ควรคํานึงถึงผูสูงอายุเปนรายบุคคล เพราะผูสูงอายุ แตละ
บุคคลอาจจะชอบอาหารไมเหมือนกัน บางครั้งไมจําเปนวาทุกมื้อจะตองไดรับสารอาหารครบ
ทุกประเภทอยูในมื้อเดียว
5.1. ในการจัดอาหารอาจจะตองแบงอาหารใหเปนอาหารมื้อยอย 4–5 มื้อ เพื่อลด
ปญหาการแนนทอง
5.2. อาหารควรจะเปนอาหารออน ยอยงา ย รสไมจัด ถา เปนผักควรจะหั่นเปนชิ้น
เล็กๆ นึ่งหรือวาตมใหนิ่มพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกิดแกส หรือทองอืด เชน ถั่วบาง
ประเภท เปนตน
5.3. อาหารควรเปนอาหารที่มีคุณภาพ ไมไดผานขบวนการขัดสีและควรไดโปรตีน จากปลา
เปนตน
5.4. เนนใหใชวิธีการนึ่งมากกวาทอด เพื่อลดปริมาณไขมันที่รางกายจะไดรับเกินเขา
ไป
5.5. อาหารเสริมที่แนะนํา ควรเสริมผักและผลไมใหมากขึ้น เชน ตําลึง ผั กบุง คะนา
มะเขือเทศส ม เขียวหวาน กล วยสุก มะละกอสุก เปนตน จะชวยเพิ่ มใหผู สูงอายุไดรับกากใย
ชวยใหระบบขับถายดี
5.6. การจัดอาหารใหมีสีสันนารับประทาน โดยพยายามใชสีที่เปนธรรมชาติ ปรุงแตง
ใหอาหารใหนารับประทาน อาหารที่จัดใหควรจะอุนหรือรอนพอสมควร เพื่อเพิ่มความอยาก
อาหารใหมาก
5.7. ไมควรใหผูสูงอายุรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด จะเกิดอาการปวดมวนทอง หรือ
ทานแลวเกิดความรูสึกไมสบายตัว อาจจะทําใหเกิดผลเสียตอทางเดินอาหารได
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6. อาหารสําหรั บผูปวย คนเราเมื่อเจ็บปวยยอมจะตองดูแลเรื่องสุ ขภาพอนามัย
โดยเฉพาะเรื่องอาหารเปนพิเศษ ผูปวยมีลักษณะการเจ็บปวยที่แตกตางกัน ยอมตองการบริโภค
อาหารที่แตกตางกัน ดังนี้
6.1. อาหารธรรมดา สํา หรับผูปวยธรรมดาที่ไมไดเปนโรครายแรงที่ตองรับประทาน
อาหารเฉพาะจะเปนอาหารที่มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับอาหารปกติ เปนอาหาร
หลัก 5 หมู ใหไดสารอาหารเพียงพอกับความตองการของรางกาย
6.2. อาหารอ อ น เป น อาหารสํ า หรั บ ผู ป ว ยที่ ไ ม ส ามารถเคี้ ย วได ต ามปกติ ผู ป ว ย
ภายหลังการพักฟน หรือผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอยางเฉียบพลัน เชน ทองรวง
บิด เปนตน อาหารประเภทนี้จะเปนอาหารที่มีเนื้อนิ่ม มีรสออน ยอยงาย ไมมีกากแข็งหยาบ
ไมมันจัด เชน นม ครีม ไขทุกชนิดที่ไมใชวิธีทอด ปลานึ่งหรือยาง เนื้อบด ไกตมหรือตุน ซุปใส
แกงจืด ผักที่มีกากนอยและไมมีกลิ่นฉุนตมสุกบดละเอียด น้ําผลไมคั้น กลวยสุก เปนตน
6.3. อาหารเหลว เปนอาหารสํ าหรับผูปวยที่พั กฟนหลั งผ าตัดและผู ปวยที่เปนโรค
เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลําไส เปนอาหารที่ยอยงาย ไมมีกาก มี 2 ชนิด คือ
6.3.1. อาหารเหลวเชน น้ําชาใส มะนาวและน้ําตาล ซุปใสที่ไมมีไขมัน น้ําขาวใส
สารละลายน้ําตาลหรือกลูโคส เปนตน ซึ่งจะใหรับประทานทีละนอยทุก 1–2 ชั่วโมง เมื่อผูปวย
รับประทานไดมากขึ้นจึงคอยเพิ่มปริมาณ
6.3.2. อาหารเหลวขน เปนของเหลวหรือละลายเปนของเหลว เชน น้ําขาวขน ขาวบด
หรือเปยก เครื่องดื่มผสมนม น้ําผลไม น้ําตมผัก ไอศกรีม ตับบดผสมซุป เปนตน
6.3.3. อาหารพิเศษเฉพาะโรค เปนอาหารที่จัดขึ้นตามคําสั่ งแพทย สําหรับโรค
บางชนิดที่ตองระมัดระวังหรือควบคุมอาหารเปนพิเศษ เชน อาหารจํากัดโปรตีนสําหรับผูปวย
โรคตับบางอยางและโรคไตเรื้อรัง อาหารกากนอยสําหรับผูปวยอุจจาระรวงรุนแรง อาหารกาก
มากสําหรับผูที่ลําไสใหญไมทํางาน อาหารแคลอรีต่ําสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน อาหารโปรตีน
สูงสําหรับผูปวยที่ขาดโปรตีนหรือหลังผาตัด อาหารจําพวกโซเดียมสําหรับผูปวยโรคหัวใจ
7. อาหารสําหรั บผูที่อ อกกําลังกาย คนที่ ออกกําลังกายโดยปกติตองใชพลังงานจาก
รา งกายมาก จึ งตอ งการอาหารที่ใหพ ลั งงานมากกวา ปกติ ดังนั้น ผู ที่ ออกกํา ลั ง กายจึ งควร
รับประทานอาหารใหเหมาะสม ดังนี้
7.1. อาหารกอนออกกําลังกาย กอนออกกําลังกายคนเราไมควรรับประทานอาหารเพราะจะทํา
ใหเกิดอาการจุก เสียด แนนและไมส ามารถออกกําลังกายได กอนการออกกําลังกายควรให
อาหารยอยหมดไปกอน ดังนั้น อาหารมื้อหลักที่รับประทานควรรับประทานกอนการออกกําลัง
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กาย 3 – 4 ชั่ว โมง อาหารว า งควรรั บประทานก อ นออกกํา ลั ง กาย 1 – 2 ชั่ วโมง อาหาร
ที่รับประทานควรเปนอาหารที่มีไขมันต่ํา และมีโปรตีนไมมากนัก มีคารโบไฮเดรตคอนขางสู ง
นอกจากนั้น ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทําใหเกิดแกสในกระเพาะอาหาร เชน ของ
หมักดอง อาหารรสจัด เปนตน
7.2. อาหารระหวางการออกกําลังกาย ปกติในระหวางการออกกําลังกาย รางกายจะขับ
เหงื่อ เพื่ อ ระบายความร อนและของเสี ยออกจากรา งกาย ผู ที่ ออกกํา ลั งกายควรดื่มน้ํ า หรื อ
เครื่องดื่มที่มีเกลือแร เพื่อทดแทนน้ําและเกลือแรที่สูญเสียไปในระหวางออกกําลังกาย และไม
รับประทานอาหาร เพราะจะทําใหเกิดอาการจุดเสียด แนนและอาหารไมยอย ซึ่งเปนอุปสรรค
ในการออกกําลังกาย
7.3. อาหารหลั งการออกกําลั งกาย การออกกําลั งกายจะทํ าให คนเราสู ญเสี ยพลั งงาน
ไปตามระยะเวลาและวิธีการออกกําลังกาย หลังการออกกําลังกายจึงควรรับประทานอาหารที่
ใหพลังงานเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป การออกกําลังกายบางประเภทตองการสารอาหาร
เพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปและสรางเสริมพลังงานที่จะใชในการออกกําลังกายในครั้งตอไป
ดวยจึงตองรับประทานอาหารที่มีสารอาหารเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอ
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กิจกรรมทายบทที่ 3
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหผูเรียนอธิบายสาเหตุ อาการ และการปองกันโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารมา 1 โรค
2. จงอธิบายหลักการจัดอาหารสําหรับผูสูงอายุ
3. จงอธิบายการเลือกซื้ออาหารสดมา 3 ชนิด
กิจกรรมที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถกู ตองที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
1. โรคเหน็บชาเกิดจากการขาดสารอาหารชนิดใด
ก. วิตามินเอ
ค. วิตามินบี 2
ข. วิตามินบี 1
ง. วิตามินดีและแคลเซียม
2. นายแดงมีอาการออนเพลีย เหงือกบวมแดง มีเลือดออกตามไรฟน ปวดกลามเนื้อและ
ปวดในขอ เปนอาการของการขาดสารอาหารประเภทใด
ก. วิตามินซี
ค. ธาตุเหล็ก
ข. วิตามินเอ
ง. สารไอโอดีน
3. พิษของเชื้อโรคชนิดใดที่ทําใหเกิดโรคตับอักเสบ
ก. แบคทีเรีย
ค. ไวรัส
ข. เชื้อรา
ง. ปรสิต
4. สารอะฟลาท็อกซิน (Alfatoxin) เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคใด
ก. วัณโรค
ค. โรคมะเร็งปอด
ข. โรคมะเร็งตับ
ง. ไขสันหลังอักเสบ
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บทที่ 4
การเสริมสรางสุขภาพ
สาระสําคัญ
มีความรูในเรื่องการวางแผนพัฒนาและเสริมสรา งสุ ขภาพของตนเอง และครอบครัว
ตลอดจนรวมกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพของชุมชนอยางสม่ําเสมอ และสามารถบอกถึงหลักการ
และรูปแบบของวิธีการออกกําลังกายของตนเอง ผูอื่น และชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัวได
2. วางแผนพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม
3. มีสวนรวมในกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของชุมชน
4. บอกหลักการ รูปแบบ วิธีการของการออกกําลังกายเพี่อสุขภาพไดอยางถูกตอง
5. ระบุแนวทางการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและวัยตาง ๆ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน
เรื่องที่ 2 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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เรื่องที่ 1 การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
การดูแลรักษาและเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิตของแตละบุคคลเปนสิ่งสําคัญ
ที่ควรปฏิบัติใหเปนกิจนิสัย โดยปฏิบัติใหครอบคลุมทุกองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การเลือก
บริโภคอาหารใหถูกหลักโภชนาการ การพักผอนใหเพียงพอและออกกําลังกายสม่ําเสมอ เปน
ตน ทั้งนี้หากปฏิบัติไดอยา งครบถวนถูกตอง เหมาะสมกับสภาพความพรอมของรางกายและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตยอมกอใหเกิดความสมดุล สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของตนเองเพี ย งอย า งเดี ย วคงไม เ พี ย งพอ หากบุ ค คลใน
ครอบครัวมีปญหาสุขภาพยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของทุกคน เชน เกิดภาวะในการ
ดู แ ลภาระค า ใช จ า ยในการรั ก ษา ฟ น ฟู สุ ข ภาพ เป น ต น ทั้ ง นี้ จึ ง ควรส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก ใน
ครอบครัว และเพื่อนสมาชิกในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอยาง
ถูกวิธี ตลอดจนเชิญชวน รวมกลุมกันปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตาง ๆ ขึ้นในชุมชน อันจะ
เปน การเสริ มสร า งสุ ขภาพกาย สุ ข ภาพจิ ตและความสั ม พั นธ อันดี ตอกั น ซึ่ง กิจ กรรมที่จ ะ
กอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพ เชน กลุมเตนแอโรบิก ทองเที่ยว กีฬาประเภท
ตาง ๆ ทําบุญไหวพระ เปนตน
การประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว
การประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว สามารถกระทําไดโดยใช
แบบประเมิ น เครื่ อ งชี้ วัด คุ ณ ภาพชี วิ ต ขององคก ารอนามั ย โลกชุ ด ย อ ฉบั บ ภาษาไทย ซึ่ ง มี
องคประกอบ ดังนี้
1. ดานรางกาย (Physical domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล
ซึ่งมีผ ลตอชีวิตประจํา วัน เชน การรับรูส ภาพความสมบูรณ แข็งแรงของรา งกาย การรับรูถึง
ความรูสึกสุขสบายไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับการเจ็บปวดทาง
รางกาย การรับรูวาตนไมตองพึ่งยาตาง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย
2. ดานจิตใจ (Psychological) คือ การรับรูสภาพทางจิ ตใจของตนเอง เชน การรับ รู
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง ภาพลักษณของตนเอง การรับรูของความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง ความมั่ น ใจในตนเอง การรั บ รู ถึ ง ความคิ ด ความจํ า สมาธิ การตั ด สิ น ใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศรา
หรือความกังวลการรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตนที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน ความ
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เชื่อดานวิญญาณศาสนา การใหความหมายของชีวิตและความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผลทางที่ดีตอการ
ดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค
3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม (Social relationships) คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธของตน
กับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปน
ผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณ ทางเพศ หรือการมี
เพศสัมพันธ
4. ดานสิ่งแวดลอ ม (Environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงใน
ชี วิ ต ก า ร รั บ รู ว า อ ยู ใ น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ ที่ ดี ป ร า ศ จ า ก ม ล พิ ษ ต า ง ๆ
การคมนาคมสะดวกสถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนเองมีโอกาสที่
จะไดรับขา วสารหรือการฝ กฝนทักษะตา ง ๆ การรับรูวา ตนไดมีกิจ กรรมนันทนาการ และมี
กิจกรรมในเวลาวาง
การวางแผนพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพของตนเองและครอบครัว
การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวนั้น ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. การวางแผนพัฒนาสุขภาพกาย
1.1 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ปฏิบัติอยางน อย 2-3 ตอสัปดาห แตละครั้งใชเวลาใน
การออกกํา ลังกายไมนอยกวา 30 นาที ใหปฏิบัติตามหลั กของการออกกํา ลั งกาย และตาม
ความสามารถของบุคคล ตามวั ย ตามความเหมาะสม ทั้ งเวลา สถานที่ เพศ วัย การออก
กําลังกายจะชวยใหเกิดประโยชนตอการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย
1.2. รับประทานอาหารตองใหครบ 5 หมูและเหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะวัยที่กําลัง
เติบโตมีการพัฒนาทางรางกาย ควรรับประทานอาหารใหเพียงพอ เชน วัยรุนยังอยูในวัยของ
การเจริญเติบโตและตองออกกําลังกาย เสียพลังงาน จึงตองชดเชยดวย คารโบไฮเดรต สราง
เสริมการเจริญเติบโตดวยอาหารประเภทโปรตีน
1.3. พักผอนใหเพียงพอ วัยเด็ก ตองพักผอนนอนหลับใหมาก ๆ ในวัยผูใหญอาจนอนน
อยลง แตตองไมนอยเกินกวา 6-8 ชั่วโมง และชวงของการนอนหลับใหหลับสนิทเพื่อใหการหลั่ง
ของสารแหงความสุขไปอยางเต็มที่ ใชเวลาวางในวันหยุดทํากิจกรรมหรือไปเที่ยวพักผอนรวม
กับครอบครัวเพื่อผอนคลายและสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
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1.4. ตรวจสุขภาพรางกายอยางนอยปละ 1ครั้ง และในการตรวจสุขภาพรางกาย
ตองตรวจทุกระบบอยางละเอียด
1.5. หลี ก เลี่ ยงพฤติกรรมเสี่ ยงตอ รา งกาย โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ ยงที่ก อใหเกิ ด
อันตรายตอตนเอง เชน การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การสําสอนทางเพศ ตลอดจน
การทดลองหรือใกลชิดกับผูที่ติดสารเสพติด เปนตน
1.6. อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยง หรือเลือกที่จะอยูในบริเวณที่มีสิ่ง
แวดลอมที่ดีได เพราะสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอสุขภาพ การมีที่อยูอาศัยที่ปราศจากพาหะ
นําโรค
2. การวางแผนพัฒนาสุขภาพจิต
2.1 อานหนังสื อที่ชวยใหรูสึ กผอนคลาย จิตใจสงบ เชน หนังสื อธรรมะ เพื่อใหได
แนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองรูสึกสบายใจ
2.2 ปฏิบัติตนตามหลั กธรรมคํา สอนของศาสนาที่ตนนับถื อ เพื่ อปองกันการเกิ ด
ปญหาที่สงผลกระทบตอจิตใจ
2.3 หมั่นนั่งสมาธิ เจริญปญญาเพื่อใหจิตใจผองใส มีสติในการดําเนินชีวิต สามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองได
3. การวางแผนพัฒนาสุขภาพดานสังคม
3.1 เขารวมกิจ กรรมตามวัฒนธรรมและประเพณี ในทองถิ่นอยูเสมอ หรือกิจ กรรม
อาสาสมัครของชุมชนเพื่อสรางสัมพันธภาพกับคนในชุมชน สามารถปรับตัว ใชชีวิตรวมกับผูอื่น
ได
3.2 เข า ร ว มเป น สมาชิ ก ของชมรมหรื อ สมาคมต า ง ๆ เพื่ อ ให รู  จั ก การเป น ผู  ใ ห
การเสียสละเพื่อสวนรวมไมเอาเปรียบผูอื่น เปนการใชชีวิตอยางมีคุณคา
4. การวางแผนพัฒนาสุขภาพดานปญญา
4.1 ฝกทักษะการคิดวิเคราะห หาสาเหตุของปญหาจากขาวหรือสถานการณสําคัญ
ของสังคม รวมทั้งผลกระทบที่ตามมาเพื่อฝกการคิดและนําไปปรับใชในการแกปญหาชีวิตของ
ตนเองหรือของครอบครัว
4.2 หมั่ น ฝ ก ฝนทั ก ษะการอ า นการฟ ง การพู ด อยู  เ สมอ เช น การอ า นหนั ง สื อ
ภาษาตา งประเทศ ฟงเพลงสากล ฝกพู ดภาษาตา งประเทศที่ตนสนใจ เพื่ อเพิ่ มพู นความรู
เสริมปญญาใหกับตนเอง และเปนประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคต
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4.3 ศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหมีความรู สามารถใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยได
การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาสุขภาพของชุมชน
การมีสวนรวมในกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชน คือ การรวมกิจกรรม
ที่เอื้ออํานวยใหผูคนในชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ยกตัวอยางเชน
1. กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก การดูแลรักษาสุขภาพ การออกกําลังกาย
การเฝาระวังปญหาสารเสพติดในชุมชน การดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย การสงเสริมพัฒนาการ
และดูแลการไดรับวัคซีนในเด็กอายุต่ํา กวา 6 ป การตรวจสุ ขภาพตนเองในเบื้องตน การใช
อินทรีสารและการทําเกษตรอินทรีย
2. กิจกรรมดานการเขารับบริการสุขภาพของประชาชน ไดแก การรับการบริการสุขภาพ
จากศูนยสุ ขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย เชน การทําบัตรทอง การรับการตรวจวัดความดัน
เลือด การฝากครรภ
3. กิจ กรรมดานการเขารับการพั ฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่ อพัฒนาสุขภาพในชุมชน
ไดแก การเขารับอบรมความรู การเขารวมประชุมกลุม หรือการจัดเวทีเรียนรู การรับฟงความรู
ผานทางหอกระจายขาว
4. กิจกรรมดานการใหความรวมมือในการควบคุมและปองกันโรค ไดแก การไม สูบบุหรี่
การปองกันอุบัติเหตุ การปองกันการแพพิษ สารเคมี การรวมรณรงคปองกันโรคตามฤดูกาล
เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก อุจจาระรวง ไขฉี่หนู
5. กิจกรรมดานการใหความรวมมือในการดําเนินงานของหนวยงานดานสุขภาพในชุมชน
ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผนหรือรวมกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนตนเอง และสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสุขภาพที่ริเริ่มจากองคกรชุมชนทองถิ่น เขา รวมกิจ กรรมสรางสุขภาพโดยใช
ทรั พ ยากรชุม ชนเป น หลั ก มี ส วนรว มดํ า เนิ นงานกั บหนว ยราชการหรื อ องคก รที่ เ กี่ย วข อ ง
เพื่อการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ ปองกันโรค สรางความเขมแข็งใหชุมชน
เรื่องที่ 2 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. ความหนัก ควรออกกําลังกายใหหนักถึงรอยละ 70 ของการเตนสูงสุดของหัวใจโดย
คํานวณไดจากคา มาตรฐานเทากับ 170 ลบดวยอายุของตนเอง คา ที่ไดคืออัตราการเตนของ
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หัวใจคงที่ที่เหมาะสม ที่ตองรักษาระดับการเตนของหัวใจนี้ไวชวงระยะเวลาหนึ่งที่ออกกําลั ง
กาย
2. ความนาน ตอเนื่องนานอยางนอย 20 นาทีขึ้นไปตอครั้ง
3. ระยะผอนคลายรางกายหลังฝก ประมาณ 5 นาที เพื่อยืดเหยียดกลามเนื้อและความ
ออนตัวของขอตอ รวมระยะเวลาที่ออกกําลังกายติดตอกันทั้งสิ้น อยางนอย 20 - 30 นาที
รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
1. การเดิน เปนการออกกําลังกายที่งายและสะดวกที่สุด แตใหประโยชนและสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายไมแพการออกกําลังกายและการเลนกีฬาชนิดอื่น ๆ การเดินสามารถทําได
ทุกเวลาและสถานที่ วิธีการเดินที่ควรรูและปฏิบัติตาม ดังนี้
1.1 ควรเริ่มจากทายืนกอน ปลอยตัวตามสบาย และหายใจปกติ
1.2 ขณะเดินใหเงยหนาและมองตรงไปใหไกลที่สุด เพราะหากเดินกมหนาจะทําให
ปวดคอและปวดหลังได
1.3 เดินใหเต็มเทาโดยเหยียบใหเต็มฝาเทาแลวยกเทาขึ้น ใหหัวแมเทายกขึ้นจากพื้น
เปนสวนสุดทาย
1.4 ในการเดิ น ควรเริ่ ม ต น จากเดิ น ช า ๆ ก อ นประมาณ 5 นาที แล ว จึ ง ค อ ย ๆ
เพิ่มความเร็วจนหัวใจ เตนถึงอัตราสูงสุดของมาตรฐาน คือ 200 ครั้ง/นาที สําหรับผูที่เริ่มออก
กําลังกายอาจเริ่มเดินครั้งละ 10 นาที หรือจนกวาจะรูสึกหอบเหนื่อยเล็กนอย เวนไป 1–2 วัน
แล วคอย ๆ เพิ่ มเวลาเดินแตละครั้งจนสามารถเดินติดตอกันไดอยางนอย 30 นาที โดยเดิน
สัปดาหละ 3–5 ครั้ง
1.5 ขณะเดินมือทั้ง 2 ขาง ควรปลอยตามสบายและเหวี่ยงแขนไปทั้งแขนเพื่อเพิ่ ม
แรงสง ถาหากเดินแลวหัวใจยังเตนไมเร็วพอ ใหเพิ่มความเร็วในการเดินหรือแกวงแขนขาใหแรง
ขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจใหเร็วขึ้นได
1.6 รองเทา ใชใส เดิน ควรเปน รองเทา ที่มีพื้ นกัน กระแทกที่ส น เทา และหัวแมเท า
สามารถรองรับน้ําหนักไดเปนอยางดีเพื่อปองกันการบาดเจ็บที่เทา
2 . การวิ่ง เปนการออกกําลังกายที่คนนิยมกันมากซึ่งงายและสะดวกพอ ๆ กับการเดิน
แตการวิ่งมีใหเลือกหลายแบบ การที่จะเลือกวิ่งแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความสะดวกและความชอบ
สวนตัวของแตละบุคคล เชน การวิ่งเหยาะ ๆ การวิ่งเร็ว การวิ่งมาราธอน การวิ่งอยูกับที่ หรือ
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การวิ่ง บนสายพานตามสถานที่อ อกกํา ลั ง กายทั่ว ไป การวิ่ง ตอ ครั้ งควรมี ระยะทาง 2 – 5
กิโลเมตร และสัปดาหหนึ่งไมเกิน 5 ครั้ง ซึ่งมีเทคนิคงาย ๆ ดังนี้
2.1 การวิ่งอยูกับที่ ตองยกเทาแตละขางใหสูงประมาณ 8 นิ้ว ซึ่งมีขอจํากัดที่มีการ
เคลื่อนไหวของขอตาง ๆ นอย ไมมีการยืดหรือหดของกลามเนื้ออยางเต็มที่ ซึ่งถือเปนขอดอย
กวาการวิ่งแบบอื่น ๆ
2.2 การวิ่งบนสายพาน เปนการวิ่งที่ปลอดภัยกวาการวิ่งกลางแจง ไมตองเผชิญกับ
สภาพที่มีฝนตก แดดรอน หรือมีฝุนละอองตาง ๆ และถาใชสายพานชนิดใชไฟฟาจะมีระบบตาง
ๆ บนจอภาพ ทําใหทราบวาการวิ่งของเรานั้นมีความเร็วอยูในระดับใด วิ่งไดระยะทางเทาไร
และมีอัตราการเตนของชีพจรเทาใด เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับโปรแกรมออกกําลัง
กายในครั้งตอไป
2.3 การวิ่งกลางแจง เปนการวิ่งที่ทําใหเราไดอากาศบริสุทธิ์ ถาวิ่งในสวนสาธารณะ
หรือวิ่งออกไปนอกเมืองจะไดชมทิวทัศน ทําใหไมเบื่อและไมตองเสียคาใชจ า ย ที่สํา คัญตอง
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในกรณีที่ออกวิ่งเพียงคนเดียว
3. การขี่จัก รยาน การขี่จั กรยานไปตามสถานที่ตา ง ๆ เปนการออกกํา ลั งกายที่ใ ห
ประโยชน ด า นการทรงตั ว ความคล อ งแคล ว ว อ งไว และเป น การฝ ก ความอดทนด ว ย
การขี่จักรยานในสวนสาธารณะหรือในที่ไมมีมลพิษนั้น นอกจากจะเกิดประโยชนตอรางกายแลว
ยังเปนการสงเสริมสุขภาพจากความเพลิดเพลินในการชมทิวทัศนรอบดานและอากาศที่บริสุทธิ์
ซึ่งแตกตางจากการขี่จักรยานแบบตั้งอยูกับที่ในบานหรือสถานที่ออกกําลังกายในการขี่จักรยาน
มีเทคนิคงาย ๆ ที่ควรปฏิบัติดังนี้
3.1 ปรับที่นั่งของจักรยานใหเหมาะสม เพราะในการปนตองมีการโยกตัวรวม
3.2 ในการปนจักรยานใหปนดวยปลายเทาตรงบริเวณโคนนิ้ว
3.3 ถาเปนจักรยานแบบตั้งอยูกับที่ ในชวงแรกของการฝกควรตั้งความฝดใหนอย
เพื่ออบอุนรางกายประมาณ 3 – 4 นาทีแลวจึงคอย ๆ ปรับเพิ่มความฝดของลอมากขึ้นจนหัว
ใจเตนเร็วถึงอัตราที่กําหนดไวในเปาหมาย แลวจึงคอยๆ ลดความฝดลงจนเขาสูระยะผอนคลาย
เมื่อชีพจรเตนชาลงจนเปนปกติจึงหยุดปนจักรยานได
4. การเตนแอโรบิก เปนการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และเปนการ
ออกกําลังกายที่ไดเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย ชวยสรางความแข็งแกรงและความอดทนของ
กลามเนื้อ โดยเฉพาะกลามเนื้อหัวใจเทคนิคในการเตนแอโรบิก มีดังนี้
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4.1 ตองเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา เพื่อใหการเตนของหัวใจอยูในระดับที่
ตองการ
4.2 ใชเวลาในการเตนแอโรบิก ครั้งละ 20 – 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง
4.3 สถานที่ที่ใชในการเตนแอโรบิก ควรมีอากาศถายเทไดส ะดวก และถา พื้นที่ใช
เตนเปนพื้นแข็งผู เตนจะตองใส รองเทา สํา หรับเตนแอโรบิกโดยเฉพาะ ซึ่งพื้ นรองเทา จะชวย
รองรับแรงกระแทกได
4.4 ควรหลีกเลี่ยงทากระโดด เพราะการกระโดดทําใหเทากระแทกกับพื้น
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับบุคคลและวัยตางๆ
อายุ 1-4 ป
รางกายตองการเคลื่อนไหวและออกกําลังกายตลอดเวลา
อายุ 5-8 ป
รางกายตองการออกกําลังกายดวยการวิ่ง การกระโดด ปน
ปาย หรืออื่น ๆ อยางนอยวันละ 4 ชั่วโมง
อายุ 9-11 ป
รางกายตองการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง
อายุ 12-14 ป
รางกายตองการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 2.5 ชั่วโมง
อายุ 15-17 ป
รางกายตองการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 2 ชั่วโมง
อายุ 18-30 ป
รางกายตองการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง
อายุ 31-50 ป
รางกายตองการออกกําลังกายหนักปานกลางอยางนอย
วันละ 1 ชั่วโมง
อายุ 51 ปขึ้นไป
รางกายตองการออกกําลังกายในกิจกรรมที่เบาๆ อยางนอย
วันละ 1 ชั่วโมง
การออกกําลังกายที่เหมาะสมและปฏิบัติไดอยางถูกตอง ยอมใหคุณคาแกรางกายในทุก
ระดับอายุ เชน ในวัยเด็ก การออกกําลังกายจะชวยใหรางกายเจริญเติบโตในทุกระบบตางๆ
ของร า งกายเป น อย า งดี สํ า หรั บ ผู ที่มี อ ายุ มากกว า 35 ป ขึ้ นไป ก็ ยิ่ง มี ค วาม จํ า เป น มาก
เพราะเป น ระยะที่ มี ค วามปราดเปรี ย วลดลงทํ า ให อ ว นง า ย และเป น ช อ งทางที่ ทํ า ให เ กิ ด
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส นเลื อด ระบบความดันโลหิตต่ํา หรือสู งไดงา ย
สําหรับผูที่อยูในวัยสูงอายุ การออกกําลังกายจะชวยปองกันและรักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้น
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ประโยชนของการออกกําลังกาย
1. ผลการออกกําลังกายตอระบบกลามเนือ้ ไดแก
1.1 กลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้น ทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น
1.2 กล า มเนื้อมีประสิ ทธิภาพการทํา งานดีขึ้นหรือสามารถทํา งานมากหรือหนัก
เพิ่มขึ้น มีความทนทานมากขึ้นหรือทํางานไดนานขึ้น
1.3 ระบบการทํางานของกลามเนื้อจะปรับตามลักษณะของการใชในการออกกําลังกาย
1.4 กลามเนื้อสามารถทนความเจ็บปวดไดดีขึ้น
2. ผลการออกกําลังกายตอระบบกระดูกและขอตอ ไดแก
2.1 กระดูกจะมีความหนาและเพิ่มขนาดมากขึ้นโดยเฉพาะวัยเด็ก
2.2 กระดูกมีความเหนียวและแข็ง เพิ่มความหนาแนนของมวลกระดูก
3. ผลการฝกตอระบบหายใจ ไดแก
3.1 ทําใหประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น
3.2 ขนาดของทรวงอกเพิ่มขึ้น
3.3 ปอดมีขนาดใหญและมีความจุเพิ่มขึ้น
3.4 อัตราการหายใจลดลงเนื่องจากการหายใจแตละครั้งมีประสิทธิภาพในการสูบฉีด
โลหิตตอครั้งมากขึ้น (อัตราการหายใจของคนปกติ 16 – 18 ครั้งตอนาที)
4. ผลการออกกําลังกายตอระบบไหลเวียน ไดแก
4.1 การสูบฉีดของระบบไหลเวียนดีขึ้น ทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลง
4.2 ขนาดของหัวใจใหญขึ้น กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น
4.3 หลอดเลือดมีความเหนียว ยืดหยุนดีขึ้น
5. ผลการออกกําลังกายตอระบบอืน่ ๆ ไดแก
5.1 ระบบประสาทอัตโนมัติ ทํางานไดสมดุลกัน ทําใหการปรับตัวของอวัยวะให
เหมาะกับการออกกําลังกายไดเร็วกวา การฟนตัวเร็วกวา
5.2 ตอมหมวกไต เจริญขึ้น มีฮอรโมนสะสมมากขึ้น
5.3 ตับ เพิ่มปริมาณและน้ําหนัก ไกลโคเจนและสารที่จําเปนตอการออกกําลังกายไป
สะสมมากขึ้น
6. ชวยปองกันโรคอวน การออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม จะชวยใหรางกายมี
การใชพลังงานที่ไดรับจากสารอาหารตาง ๆ โดยไมมีการสะสมไวเกินความจําเปน แตถาขาด
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การออกกําลังกายจะทําใหสารอาหารที่มีอยูในรางกายถูกสะสมและถูกเปลี่ยนเปนไขมันแทรก
ซึมอยูตามเนื้อเยื่อทั่วรางกาย ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคอวน
7. ผลตอจิตใจ อารมณ สติปญญาและสังคม ไดแก
7.1 ดานจิตใจ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ นอกจากจะทําใหรางกายแข็งแรง
สมบู รณ แ ล ว จิ ตใจก็ รา เริง แจ มใส เบิ ก บาน ซึ่ ง จะเกิ ดขึ้ น ควบคู กัน เนื่อ งจากเมื่อ ร า งกาย
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ถาไดออกกําลังกายรวมกันหลาย ๆ คน เชน การเลนกีฬาเปนทีมจะทํา
ใหเกิดการเอื้อเฟอ มีเหตุผล อดกลั้น สุขุม รอบคอบและมีความยุติธรรมรูแพรูชนะ และใหอภัย
กัน
7.2 ดานอารมณ มีอารมณเยือกเย็น ไมหุนหันพลันแลน ชวยคลายความเครียดจาก
การประกอบอาชี พ ในชี วิ ต ประจํ า วั น จึ ง สามารถทํ า งานหรื อ ออกกํ า ลั ง กายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
7.3 ด า นสติ ป ญ ญา การออกกํ า ลั ง กายอย า งสม่ํ า เสมอ ทํ า ให มี ค วามคิ ด อ า น
ปลอดโปรง มีไหวพริบ มีความคิดสรางสรรค คนหาวิธีที่จะเอาชนะคูตอสูในวิถีทางของเกมการ
แขงขัน ซึ่งบางครั้งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
7.4 ดา นสังคม สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานและผูอื่นไดดี เพราะการเลนกีฬา
หรือการออกกําลังกายรวมกันเปนหมูมาก ๆ จะทําใหเกิดความเขาใจ และเรียนรูพฤติกรรมมี
บุคลิกภาพที่ดี มีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี
ความสุข
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กิจกรรมทายบทที่ 4
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายรูปแบบและวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมา 1 ขอ
กิจกรรมที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถกู ตองที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
1. การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศราหรือความกังวลการรับรูเกี่ยวกับ
ความเชื่อตางๆ เปนการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองในดานใด
ก. ดานจิตใจ
ค. ดานสิ่งแวดลอม
ข. ดานรางกาย
ง. ดานสัมพันธภาพทางสังคม
2. การวางแผนพัฒนาสุขภาพกายการออกกําลังกายตองยึดหลักขอใด
ก. หนัก นาน บอย
ค. ความตองการ
ข. ความสามารถ
ง. ความเหมาะสม
3. การออกกําลังกายจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตอระบบตาง ๆ ในรางกาย จะตอง
ทําตอเนื่องอยางนอยกี่นาที
ก. 10-20 นาที
ค. 30-40 นาที
ข. 20-30 นาที
ง. 40-50 นาที
4. ผลดีของการอบอุนรางกายกอนเลนกีฬาคือขอใด
ก. ยืดกลามเนื้อ
ค. กลามเนื้อเกิดการเกร็งตัว
ข. คลายกลามเนื้อ
ง. ลดความตึงของกลามเนื้อ และทําใหกลามเนื้อ
ผอนคลาย
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บทที่ 5
โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
สาระสําคัญ
มีความรูและสามารถปฏิบัติตนในการปองกันโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมได สามารถ
แนะนําขอมูลขาวสาร และแหลงบริการเพื่อปองกันโรคแกครอบครัว และชุมชนได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมได
2. อธิบายสาเหตุ อาการ การปองกัน และการรักษาโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมได
3. ปฏิบัติตนในการปองกันโรคติดตอที่เปนปญหาตอสุขภาพและปญหา สาธารณสุขได
4. แนะนํา วางแผนร วมกับชุมชนเพื่ อปองกัน และหลีกเลี่ ยงโรคติดตอ และโรคที่เปน
ปญหาสาธารณสุขได
5. อธิบายผลกระทบของพฤติกรรมที่มีตอการปองกันโรคได
6. แนะนําขอมูลขาวสารและแหลงบริการเพื่อปองกันโรคแกครอบครัวได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 2 การวางแผนรวมกับชุมชนเพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงโรคติดตอและโรคที่
เปนปญหาสาธารณสุข
เรื่องที่ 3 ผลกระทบของพฤติกรรมสุขภาพที่มีตอการปองกันโรค
เรื่องที่ 4 ขอมูล ขาวสาร และแหลงบริการเพื่อการปองกันโรค
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เรื่องที่ 1 โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
1.1 โรคถายทอดทางพันธุกรรม
การที่มนุษยเกิดมามีลักษณะแตกตางกัน เชน ลักษณะ สีผิว ดํา ขาว รูปราง สูง ต่ํา
อวน ผอม ผมหยิก หรือเหยียดตรง ระดับสติปญญาสูง ต่ํา ลักษณะดังกลาวจะถูกควบคุมหรือ
กําหนดโดย “หนวยพันธุกรรมหรือยีน” ที่ไดรับการถายทอดมาจากพอและแม นอกจากนี้หากมี
ความผิดปกติใด ๆ ที่แฝงอยูในหนวยพันธุกรรม เชน ความพิการหรือโรคบางชนิด ความผิดปกติ
นั้นก็จะถูกถายทอดไปยังรุนลูกตอๆ ไปเรียกวา โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
ความผิดปกติที่แฝงอยูในหนวยพั นธุกรรมของบิดา มารดา เกิดขึ้นโดยไดรับการ
ถายทอดมาจาก ปู ยา ตา ยาย หรือบรรพบุ รุษรุนกอน หรือเกิดขึ้นจากการผ าเหลาของหนวย
พันธุกรรม ซึ่งพบในเซลลที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิม โดยมีปจจัยตางๆ เชน การไดรับรังสี
หรือสารเคมีบางชนิด เปนตน ความผิดปกติที่ถายทอดทางพันธุกรรมสามารถเกิดขึ้นไดทั้งสองเพศ
บางชนิ ดถ ายทอดเฉพาะเพศชาย บางชนิ ดถ ายทอดเฉพาะในเพศหญิง ซึ่ งควบคุมโดยหนวย
พันธุกรรมหรือยีนเดน และหนวยพันธุกรรมหรือยีนดอย บนโครโมโซมของมนุษย
1.2 โรคที่ถายทอดพันธุกรรมที่สําคัญ ไดแก
1.2.1 โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
โรคเลือดจางธาลัสซีเมียหรือโรคธาลัสซีเมีย คือโรคซีดชนิดหนึ่งที่สามารถ
ติดตอไดโดยทางกรรมพั นธุ และมีการสรางฮีโมโกลบิน ทํา ใหเม็ดเลื อดแดงมีลั กษณะผิ ดปติ
และแตกงาย กอใหเกิดอาการซีด เลือดจางเรื้อรัง และมีภาวะแทรกซอนอื่นๆ สวนใหผูที่เปน
โรคนี้จ ะไดรับยีนที่ผิดปกติของพอและแม ที่พบมากคือภาคอีสาน ประมาณรอยละ 40 ของ
จํานวนผูที่เปนโรคนี้ทั่วประเทศ
สาเหตุ
โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากพั นธุกรรมโดยตรง โดยไดรับความผิ ดปกติ และ
แตกตางเปนโรคเลือดชนิดหนึ่งที่ทําใหรางกายสรางเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติมาจากพอ
แม ถารับจากฝายในเพียงฝายเดียวจะไมแสดงอาการ ที่แสดงอาการชัดๆ มีประมาณรอยละ 1
อาการ
โรคนี้ แ บ ง ได ห ลายชนิ ด ซึ่ ง มี ค วามรุ น แรงแตกต า งกั น ไปตั้ ง แต ไม มี
อาการจนถึงเสียชีวิต ดังนี้
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1. ผู ที่ เปนโรคธาลั ส ซีเมียชนิดออนหรือที่เ รียกวา โรคเฮโมโกลบินเอช
จะไมมีอาการผิดปกติแตอยางใดแตจะมีอาการซีดเหลืองเปนบางครั้งขณะที่เปนหวัดเจ็บคอหรือ
เปนโรคติดเชื้ออื่น ๆ
2. ผูที่เปนโรคธาลัสซีเมียที่แสดงอาการชัดเจนจะมีเลือดจางมาก มีอาการซีด
เหลือง ตับโต มามโต ผิวหนังดําคล้ํา กระดูกใบหนาจะเปลี่ยนรูป มีจมูกแบน กะโหลกศีรษะ
หนา โหนกแกมนูนสูง คางและขากรรไกรกวาง ฟนบนยื่น กระดูกบาง เปราะหักงาย รางกาย
เจริญเติบโตชากวาคนปกติ แคระแกร็น ทองปอง ในประเทศไทยมีผูเปนโรคประมาณ รอยละ 1
ของประชากร
โรคธาลั ส ซีเมียมีอาการตั้งแตไมมีอาการใดๆ จนถึงมีอาการรุนแรง
มากที่ทําใหเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภหรือหลังคลอดไมเกิน 1 วัน ผูที่มีอาการจะซีดมากหรือมี
เลือดจางมาก ตองใหเลือดเปนประจํา หรือมีภาวะติดเชื้อบอยๆ หรือมีไขเปนหวัดบอย ๆ ได
มากนอยแลวแตชนิดของธาลัสซีเมีย
ผูที่มีโอกาสเปนพาหะ
- ผูที่มีญาติพี่นองเปนโรคนี้โอกาสที่จะเปนพาหะหรือมียีนแฝงสูง
- ผูที่มีลูกเปนโรคนี้ แสดงวาทั้งคูสามีภรรยาเปนพาหะหรือมียีนแฝง
- ผูที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคธาลัสซีเมีย
- ถาผูปวยที่เปนโรคธาลัสซีเมียและแตงงานกับคนปกติที่ไมมียีนแฝง ลูกทุกคนจะมี
โอกาสมียีนแฝง
การปองกันและการรักษา
1. ควรรั บประทานอาหารที่ มี คุ ณภาพสู งโดยเฉพาะอาหารที่ มี ธาตุ เหล็ ก เพื่ อนํ า
ไปสรางเม็ดเลือดแดง และชดเชยเม็ดเลือดแดงที่เสียไป
2. ไมควรคลุกคลีอยูในที่ชุมชนแออัด เชน โรงมหรสพ เปนตน เพราะจะทําใหเกิด
การติดเชื้อไดงายและจะมีอาการแทรกซอนเพิ่มขึ้น
3. ก อ นจะแต ง งานคู ส มรสต อ งไปตรวจเลื อ ดเสี ย ก อ นเพราะโรคนี้ มี อั น ตราย
ตอบุตรเปนอันมากควรมีการคุมกําเนิดเพื่อปองกันการมีบุตร
4. ในการใชย าควรปรึ กษาแพทย เนื่ องจากยาบางอยา งทํ า ใหโ ลหิ ตจางลงมาก
เชน ยาซัลโฟนาไมต เปนตน
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1.2.2 โรคภู มิ แ พ คื อ โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากปฏิ กิ ริ ย าของร า งกายต อ สิ่ ง
แปลกปลอมหรือที่เรียกอีกวาสารกอภูมิแพที่ผานเขาไปในรางกาย ผูที่เปนโรคภูมิแพฝุน ตัวไรฝุน
เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว เกสรดอกไม เปนตน สารที่กอใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพไวเกินนี้
เรียกวา “สารกอภูมิแพ”
โรคภูมิแพ สามารถแบงไดตามอวัยวะที่เกิดโรคได คือ โรคโพรงจมูก
อักเสบจากภูมิแพ หรือโรคแพอากาศ โรคตาอักเสบจากภูมิแพ โรคหอบหืด และโรคผื่นภูมิแพ
ผิวหนัง โ ด ย ป ก ติ ถ า พ อ ห รื อ แ ม ค น ใ ด ค น ห นึ่ ง เ ป น โ ร ค ภู มิ แ พ ลู ก จ ะ มี โ อ ก า ส
เปนโรคภูมิแพประมาณ 25% แตถาทั้งพอและแมเปนโรคภูมิแพทั้งคู ลูกที่เกิดออกมามีโอกาส
เป น โรคภู มิ แ พ สู ง ถึ ง 66% โดยเฉพาะโรคโพรงจมู ก อั ก เสบจากภู มิ แ พ จะมี อั ต รา
การถ า ยทอดทางกรรมพั นธุ สู ง ที่ สุ ด โรคภูมิ แ พ อาจหายไปได เองเมื่ อผู ป วยโตเปน ผู ใ หญ
แตสวนใหญมักไมหายขาด โดยอาการของโรคภูมิแพอาจสงบลงไปชวงหนึ่ง และมักจะกลับมา
เปนใหม
การปองกันโรคภูมิแพ
1. พยายามหลีกเลี่ยงจากสารที่ทําใหเกิดโรคภูมิแพ
2. หมั่นทําความสะอาดที่อยูอาศัยใหเรียบรอย
3. พยายามอยูในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
4. หลีกเลี่ยงเหตุการณที่ทําใหเครียด
5. ทําจิตใจใหราเริงเบิกบานอยูเสมอ
การรักษา
1. ผูที่เปนโรคภูมิแพ ควรสังเกตตนเองวาแพสารอะไร และควรงดรับประทานยา
แกแพ อยางนอย 24 ถึง 48 ชั่วโมง กอนที่จะใหแพทยทดสอบทางผิวหนัง เพื่อหาสาเหตุของ
โรค
2. หลีกเลี่ยง ไมใหใกลชิด สัมผัสกับสิ่งที่เราแพ อาการแพจะทุเลาหรือหายไปได
3. ยาแกแพที่ใชรับประทาน คือยาตานฮีสตามีน เชน คลอเฟนิรามิน
1.2.3 โรคเบาหวาน เปนภาวะที่รางกายมีระดับน้ํา ตาลในเลื อดสู งกวาปกติ
เกิดเนื่องมาจากการขาดฮอรโมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อ
ตออินซูลิน ทําใหน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอยูเปนเวลานานจะเกิดโรคแทรกซอนตออวัยวะตางๆ
เชน ตา ไต และระบบประสาท เปนตน
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ฮอรโมนอินซูลนิ มีความสําคัญตอรางกายอยางไร
อินซูลินเปนฮอรโมนสําคัญตัวหนึ่งของรางกาย สรางและหลั่งจากเบตาเซลลของตับ
ออนทําหนาที่เปนตัวพาน้ําตาลกลูโคสเขาสูเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกาย เพื่อเผาผลาญเปนพลังงาน
ในการดําเนินชีวิต ถาขาดอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ไมดี รา งกายจะใชน้ําตาลไมได จึงทําให
น้ําตาลในเลือดสูงมีอาการตางๆ ของโรคเบาหวาน นอกจากมีความผิดปกติของการเผาผลาญ
อาหารคารโบไฮเดรตแลว ยังมีความผิดปกติอื่น ๆ เชน มีการสลายของสารไขมันและโปรตีน
รวมดวย
อาการของโรคเบาหวาน
คนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ําตาลในเลือดรอยละ 10-110 มก. หลั ง
รับ ประทานอาหารแล ว 2 ชั่ ว โมง ระดั บ น้ํา ตาลไม เ กิน ร อ ยละ 1-40 มก. การวิ นิ จ ฉั ย โรค
เบาหวานจะทําไดโดยการเจาะเลือด
อาการทีพ่ บบอย ไดแก
1. การมีปสสาวะบอย ในคนปกติมักไมตองลุกขึ้นปสสาวะในเวลากลางคืน หรือ
ปสสาวะไมเกิน 1 ครั้ง เมื่อน้ําตาลในกระแสเลือดมากกวา 180 มก. โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
น้ําตาลจะถูกขับออกทางปสสาวะ ทําใหน้ําถูกขับออกมากขึ้น จึงมีอาการปสสาวะบอยและ
เกิดสูญเสียน้ํา และอาจพบวาปสสาวะมีมดตอม
2. ผูปวยจะหิวน้ําบอย เนื่องจากตองทดแทนน้ําที่ถูกขับออกทางปสสาวะ
3. ผูปวยจะกินเกง หิวเกง แตน้ําหนักจะลดลงเนื่องจากรางกายนําน้ําตาลไปใช
เปนพลังงานไมได จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกลามเนื้อแทน
4. ออนเพลีย น้ําหนักลด เกิดจากรางกายไมสามารถใชน้ําตาลจึงยอยสลายสวนที่
เปนไขมัน และโปรตีนออกมา
5. อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไดแก อาการคัน อาการติดเชื้อ แผลหายชา
- คั นตามผิ วหนัง มีการติด เชื้อรา โดยเฉพาะบริ เวณชองคลอดของผู หญิ ง
สาเหตุของอาการคันเนื่องจาก ผิวแหงไป หรือมีอาการอักเสบของผิวหนัง
- เห็ น ภาพไม ชั ด ตาพร า มั ว ต อ งเปลี่ ยนแว น บ อ ย เช น สายตาสั้ น
ตอกระจก น้ําตาลในเลือดสูง
- ชาไมมีความรูสึก เจ็บตามแขน ขา บอย หยอนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจาก
น้ําตาลสูงนาน ๆ ทําใหเสนประสาทเสื่อม
- เกิดแผลที่เทาไดงาย เพราะอาการชาไมรูสึก เมื่อไดรับบาดเจ็บ
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1.2.4 โรคขาดสารไอโอดีน หรือโรคเออ หรือโรคคอพอก เกิดจากการกินอาหาร
ที่มีไอโอดีนต่ํา หรืออาหารที่มีสารขัดขวางการใชไอโอดีนในรางกาย คนที่ขาดธาตุไอโอดีนจะเปน
โรคคอหอยพอก และตอมไทรอยดบวมโต ถาเปนเด็กจะมีผ ลตอการพัฒนาทางรางกายและ
จิตใจ รางกายเจริญเติบโตชา เตี้ย แคระแกรน สติปญญาเสื่อมอาจเปนใบและหูหนวก
การรักษาและการปองกัน
กินอาหารทะเลใหมาก เชน กุงหอย ปู ปลา เปนตน ถา ไมส ามารถหาอาหาร
ทะเลไดก็ควรบริโภคเกลืออนามัยซึ่งเปนเกลือสมุทรผสมไอโอดีนที่ใชในการประกอบอาหารแทนได
นอกจากนี้ควรหลี กเลี่ยงอาหารที่มีสารขัดขวางการใชไอโอดีน เชน พื ชตระกูล กะหล่ํ า ปลี
ซึ่งกอนกินตองตมเสียกอน
เรื่องที่ 2 การวางแผนรวมกับชุมชนเพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงโรคติดตอและ
โรคที่เปนปญหาสาธารณสุข
การป อ งกั น โรค หมายถึ ง การดํ า เนิ น การล ว งหน า เพื่ อ ไม ให เ ชื้ อ โรคเข า มาหรื อ
ไมใหคนเกิดโรคได
การควบคุมโรค หมายถึง การกําจัดขอบเขตของโรคตามที่เกิดการระบาดขึ้นแลวเพื่อ
ไมใหแพรกระจายออกไปและใหโรคติดตอนั้นเบาบางลง
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดโรคติดตอ
- เชื้อโรค (Agent ) ไดแก ตัวเชื้อโรคหรือพิษจากเชื้อโรคซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด
โรคนั้น ๆ ขึ้น
- ผู รับเชื้อ (Host) ไดแก บุคคลที่ได รับเชื้อเขาสู รางกาย ถาบุคคลนั้นไม มี
ภูมิคุมกันโรคอยางเพียงพอก็จะเกิดโรคนั้นๆ
- สิ่งแวดลอม (Environment) ไดแก สิ่งตางๆ ที่มีชีวิตและไมมีชีวิตที่สงเสริม
การเจริญเติบโตและการแพรกระจายของเชื้อโรค
การป อ งกั น โรคติด ต อ ทํ า ได ห ลายวิ ธี ถ า จะให ได ผ ลดี ต อ งอาศั ยความร ว มมื อ จาก
ทุกฝายเพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม ในการปองกันโรคติดตอควรคํานึงถึงแหลงของ
เชื้อโรค การแพรกระจายของเชื้อโรคและวิธีติดตอของเชื้อโรคดวย

60

การปองกันโรคติดตอมีหลัก ดังนี้
1. ปองกันไมใหเชื้อโรคแพรกระจาย
1.1 ถายอุจจาระและปสสาวะในสวมที่มิดชิดและตองทําความสะอาด
สม่ําเสมอ
1.2 ใชผาเช็ดหนาปดปากเวลาไอหรือจาม
1.3 ไมบวนน้ําลายหรือเสมหะตามที่ตางๆ
1.4 เสื้อผาของผูปวยควรซัก หรือตมแลวผึ่งแดดจัดๆ หรือใชยาฆาเชื้อโรค
เพื่อใหปลอดโรค
1.5 กํา จัดแหลงที่เปนพาหะของโรค ไดแก กํา จัดแหลงที่มีน้ํา ขัง กําจัด
หนูและแมลงสาบ ฯลฯ
1.6 หลีกเลี่ยงการอยูในที่แออัด
2. การปองกันไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกาย
2.1 ลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง
2.2 รับประทานอาหารสุกใหมๆ และดื่มน้ําที่สะอาด
2.3 ไมเที่ยวสําสอน และไมใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยที่เปนโรคติดตอ
2.4 ระวังไมใหยุง สุนัข หรือสัตวอื่นกัด
3. เสริมสรางความตานทานโรค
โดยปกติรา งกายแตล ะคนมีภูมิคุมกันโรคโดยทั่วไปอยูแล วเพื่ อใหรา งกายมี
ความตานทานโรคดีขึ้นจึงมีความจําเปนที่ตองบํารุงใหสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอดังนี้
3.1 รับประทานอาหารดี มีประโยชนและถูกหลักโภชนาการ
3.2 พักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
3.3 ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคบางชนิด เชน คอตีบ บาดทะยัก หัด ฯลฯ
3.4 ทําจิตใจใหสบาย มองโลกในแงดี
3.5 ควรตรวจรางกายเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
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เรื่องที่ 3 ผลกระทบของพฤติกรรมสุขภาพที่มีตอการปองกันโรค
พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง สิ่งที่บุคคลปฏิบัติหรือการแสดงออกที่บุคคลอื่นสามารถ
สังเกตเห็นได และสิ่งที่บุคคลมีอยูภายใน เชน ความรู ความรูสึก ความคิด คานิยม การรับรู
ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพดี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต หรือวิถี
การดํารงชีวิต ซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. รับประทานอาหารถูกตองตามหลักโภชนาบัญญัติ
2. กระฉับกระเฉงและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
3. พักผอนใหเพียงพอและสามารถผอนคลาย
4. มีสุขภาพจิตดี
5. บริหารจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ไมสูบบุหรี่
7. ไมดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
8. ไมใชยาหรือสารเสพติด
9. เปลี่ ยนแปลงนิสัยที่นํา ไปสู การมีสุ ขภาพไมดี เชน ไมดื่มชา กาแฟ สุ รา
เลิกบุหรี่ หรือยาเสพติดทุกชนิด
10. การมีพฤติกรรมทางเพศที่สงเสริมสุขภาพ เชน ปฏิบัติตนอยางถูกตองใน
การปองกันโรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธตาง ๆ
การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยจําแนกเปนหลายประเภท ดังนี้
1. ซื้อยารับประทานเอง โดยถามคนขายยา หรือเภสัชกรประจํารานขายยา
2. รับบริการที่คลินิก โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ
3. รับบริการกับหมอเวทยมนต หมอกลางบาน
4. รับบริการกับบุคคลที่ทําตัวเปนแพทย แตไมไดศึกษามาดานนี้
5. อยูเฉย ๆ โดยปลอยใหหายเอง
จะเห็นไดวาการปฏิบัติตามขอ 1, 4 และ 5 เปนวิธีการที่เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ ซึ่งไม
ควรกระทํา ปจจุบันมีบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่แพรหลายขยายออกไปสูชนบท
เมื่อไมสบายจึงควรปรึกษาบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ความสําคัญของพฤติกรรม
สุ ข ภาพ การป องกั น โรค และการดํ า รงสุ ข ภาพสิ่ ง ที่ ค นเราปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ เช น
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การรับประทานอาหาร การออกกํา ลั งกาย การบริหารจั ดการความเครียด การพั กผ อ น
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ฯลฯ เหลานี้ลวนมี ผลตอสุ ขภาพของบุคคล ซึ่งรวมถึงการเกิดโรค
หรือไมเกิดโรค (สุขภาพดี) ดวย เมื่อพิจารณาดูการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองจะ
พบว า ล ว นมี ผ ลต อ การเกิ ด โรคทั้ ง สิ้ น บางโรคเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม ถู ก ต อ งอย า งเดี ย ว
บางอยางเกิดจากการปฏิบัติที่ไมถูกตองหลายอยาง ดังนั้น เพื่อใหการดํารงไวซึ่งสุขภาพที่ดี
ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม จึงควรปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
เรื่องที่ 4 ขอมูล ขาวสาร และแหลงบริการเพื่อปองกันโรค
- สายดวนสุขภาพ 0-2590-2000 (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
1. ให บริ ก ารความรูพื้ น ฐานด า นสุ ข ภาพ มี เ นื้ อหาครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ข ภาพ ตั้ ง แต
วัยเด็กจนถึงวัยผูสูงอายุ ซึ่งประชาชนสามารถใชบริการ ไดอยาง สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
โดยใหบริการมี 3 ลักษณะ
- ใหบริการความรูทางโทรศัพทอัตโนมัติ
- ใหบริการความรูผานทางโทรสาร
- ใหบริการฝากขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
2. ประชาชนสามารถเลือกใชบริการความรูดานสุขภาพไดตามความตองการ โดยมี
เนื้อหาความรูดา นสุ ขภาพไดตามความตองการโดยมีเนื้อหา ความรูดา นสุ ขภาพใหเลื อกใช
บริการ จํานวน 692 หัวขอ และใหบริการความรูทางโทรสาร จํานวน 179 หัวขอ
3. ประชาชนสามารถนํา ความรูดา นสุขภาพไปใชประโยชนในชีวิตประจํ า วันได และ
นําไปใชในการดูแลรักษาผูเจ็บปวยในเบื้องตนกอนพบแพทย
- สายดวน 1669 (ศูนยนเรนทร) (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน)
โทร. ไดที่หมายเลข (02) 590-1669 , (02) 590-2386, (02) 951-0364 และ (02) 951-0282
โทร. 1669 ฟรี
1. รับแจ งเหตุชวยเหลื อผูเจ็บปวยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและสาธารณภัย จั ดหา
รถพยาบาลฉุกเฉินใหการชวยเหลือรักษาพยาบาล ณ จุดเกิด เหตุและนําสงโรงพยาบาล
ที่เหมาะสม
2. ใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกประชาชนทั่วไปและในภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน
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3. รับแจงเหตุเฝาระวังสถานการณอุบัติภัย ตามแผนเตรียมความพรอมแหงชาติ
และแผนเตรียมความพรอมดานการแพทย และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- สายดวน 1675 กินดี สุขภาพดี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข 1675 ใชในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือ 1900-1900-02 ใชในพื้นที่ตางจังหวัด
- ใหบริการขอมูลความถูกรูดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม เชน
อนามัยขณะตั้งครรภ อนามัยหลั งคลอด อนามัยวัยทารก อนามัยวัยเรียน/วัยรุน อนามัยวัย
ทํางาน อนามัยวัยทอง อนามัยวัยสูงอายุ เพศศึกษา สุขภาพฟน ฯลฯ
- สายดวนปรึกษาเรือ่ งยา 0-2644-8850 กด 73 (องคการเภสัชกรรม)
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชยาที่ถูกตอง โดยเภสัชกร (ในวันและเวลาราชการ)
สายดวนสุขภาพ 0-2590-2000 (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
- สายดวน 1330 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) 0-2831-4000 ตอ 1330
1. ให ข อ มู ล ต า งๆ เกี่ ย วกั บ การสร า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า เช น
การขึ้นทะเบียน สิทธิประโยชนในโครงการฯ ขั้นตอนการใชบริการ ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง
2. ใหบริการตอบคําถาม ขอสงสัย เกี่ยวกับโครงการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา (บัตรทอง)
3. รั บเรื่อ งร องเรี ยน และคุม ครองสิ ท ธิ ประโยชนใ หป ระชาชน ผู ใ ชบ ริก าร
รักษาพยาบาลในโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
4. รับขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถวนหนา
- สายดวนผูบริโภคกับ อย. 1556 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
1. ใหบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ
2. ใหบริการสงขอมูลทางโทรสาร
3. รับแจ งขอมู ล และเรื่องร องเรียนเกี่ ยวกั บ ผลิ ตภัณฑ สุ ขภาพที่ไม ปลอดภั ย
(ผานเจาหนาที่ในเวลาราชการ และฝากขอความนอกเวลาราชการ)
- สายดวนสุขภาพจิต 1667 (กรมสุขภาพจิต)
- ให บริ ก ารปรึก ษาป ญ หาสุ ขภาพจิ ต ตลอด 24 ชั่ว โมง ทั่ว ประเทศไทย
โดยรับฟงปญหาที่ทําใหเกิดความคับของใจ และใหคําแนะนําในการแกไขปญหา
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- สายดวนปรึกษาเรือ่ งยา 0-2644-8850 กด 73 (องคการเภสัชกรรม)
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชยาที่ถูกตอง โดยเภสัชกร (ในวันและเวลาราชการ)
- สายดวนมะเร็ง 1668 (สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย)
- ใหบริ การขอมูล ความรูเ กี่ยวกั บโรคมะเร็ง อาทิ โรคมะเร็ง ที่ควรรูจั ก
ความสัมพันธระหวางอาหารกับโรคมะเร็ง ความสัมพันธระหวางสมุนไพร กับโรคมะเร็ง บุหรี่กับ
โรคมะเร็ง ความรูสึกเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็ง การดูแลผูปวยโรคมะเร็งที่บาน
ฯลฯ
กิจกรรมทายบทที่ 5
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม หมายถึงอะไร
2. อธิบายถึงวิธีการปองกันรักษาโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
3. บอกวิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ การป อ งกั น และหลี ก เลี่ ย งโรคติ ด ต อ และโรคที่ มี ป ญ หา
สาธารณสุข
4. อธิบายผลกระทบของพฤติกรรมที่มีตอการปองกันโรค
กิจกรรมที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถกู ตองที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดเปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
ข. โรคไมเกรน
ก. โรคเกาต
ค. โรคกระเพาะ
ง. โรคธาลัสซีเมีย
2. ขอใดคืออาการแพที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ
ก. เปนผื่นเม็ดใส ๆ เกิดขึ้นบริเวณโพรงจมูก
ข. หายใจไมออก แสบจมูก จามอยูเสมอ
ค. คลื่นไส อาเจียน เปนลม ชีพจรเตนชา
ง. เปนผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังทั่วรางกาย
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3.

4.

ขอใดคือลักษณะอาการของผูที่แพอาหารทะเล
ก. เกิดผื่นเม็ดเล็ก ๆ ขึ้นตามผิวหนัง ไมมีอาการคัน
ข. ทองเสีย คลื่นไส อาเจียนจนหมดแรง ถายเปนมูกเลือด
ค. วิงเวียนศีรษะ คัดจมูก หายใจไมออก
ง. มีผื่นหนาบริเวณผิวหนังตามรางกาย มีอาการคัน
การปองกันโรคคอพอก ควรทําอยางไร
ก. กินดินโปรงหรือเกลือสินเธาว
ข. กินอาหารทะเล
ง. กินอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก ๆ
ข. กินอาหารที่มีแคลเซียมมาก ๆ
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บทที่ 6
ความปลอดภัยจากการใชยา
สาระสําคัญ
มีความรู ความเข า ใจ เกี่ย วกั บหลั ก การและวิ ธีก ารใช ยาที่ถู กตอ ง สามารถจํ า แนก
อันตรายที่เกิดจากการใชยาได รวมทั้งวิเคราะหความเชื่อและอันตรายจากยาประเภทตางๆ เชน
ยาบํารุงกําลัง ยาดองเหลา ตลอดจนการปองกัน และชวยเหลือเมื่อเกิดอันตรายจากการใชยาได
อยางถูกตอง
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายยาปฏิชีวนะและยาสมุนไพรได
2. อธิบายหลักการและวิธีการใชยาที่ถูกตองได
3. วิเคราะหผลกระทบจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใชยาได
4. อธิบายวิธีการเลือกใชยาปฏิชีวนะและยาสมุนไพรที่ถูกตองและปลอดภัยได
5. จําแนกอันตรายที่เกิดจากการใชยาไดอยางถูกตอง
6. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลและใหความชวยเหลือผูที่ไดรับอันตรายจากการใชยาได
อยางถูกตอง
7. เผยแพรความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยาแกครอบครัวและชุมชน
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

หลักการและวิธีการใชยา
ความเชื่อเกี่ยวกับการใชยา
วิเคราะหอันตรายจากการใชยา การปองกันและการชวยเหลือ
การแนะนําในการเลือกใชขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชยา
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เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใชยาที่ถูกตอง
1.1 ความหมายของยาปฏิชีวนะและยาสมุนไพร
1.1.1 ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือยาตานจุลชีพ หมายถึง ยาที่ผลิตมาจาก
สิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ ใช รั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ซึ่ ง แบ ง ออกเป น กลุ ม ย อ ยตามคุ ณ สมบั ติ ข องยา
ในการกํ า จั ดเชื้อ แต ล ะชนิด เชน ยาต า นเชื้ อ แบคที เรี ย ยาตา นไวรั ส ยาต า นเชื้ อรา ชื่อ อื่ น
ที่ใชเรี ยกยาปฏิชีวนะ เชน ยาฆ า เชื้อ หรื อยาแก อักเสบ ทํา ให เกิดความเขา ใจผิ ดว า เปนยา
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รอบจั ก รวาล สามารถฆ า เชื้ อโรคได ทุ ก ชนิ ด แก อ าการอั กเสบได ทุ ก ชนิ ด
ความจริงแลวยังมีโรคที่เกิดจากภาวะการอักเสบอีกมากมาย ที่ไมสามารถรักษาใหหายไดดวยยา
ปฏิ ชี วนะ อาจต อ งใช ย าแก อั กเสบ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ลดการอั กเสบโดยตรง เช น
ยาแอสไพริ น หรื อ พั ก การใช อ วั ย วะส ว นนั้ น จนกว า จะหายดี นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารอั ก เสบ
ที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ เชน การที่ขออักเสบจากโรครูหมาตอยด หรือจากการบาดเจ็บเสียง
แหบ เนื่องจากหลอดเสียงอักเสบ เพราะใชเสียงมาก ซึ่งยาปฏิชีวนะไมมีประโยชนตอการรักษา
1.1.2 ยาสมุนไพร คือ ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสมปรุง
หรือแปรสภาพ
1.1.3 ยาแผนโบราณ คือ ยาที่มุงหมายใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
ซึ่งอยูในตําราแผนโบราณที่รัฐ มนตรีประกาศ หรือยาที่ไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนเปนยาแผน
โบราณ หรือใหเขาใจงายๆ คือ ยาที่ไดจากสมุนไพรมาประกอบเปนตํารับตามที่ระบุไวในตํารา
ยาหรือที่กําหนดใหเปนยาแผนโบราณ ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณนั้นกําหนดวา ใหใช
วิธีที่สืบทอดกันมาแตโบราณโดยไมใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การนําสมุนไพรมาตม
รับประทาน หรือทําเปนผงละลายน้ํารับประทาน แตในปจจุบันมีขอกําหนดเพิ่มเติมใหยาแผน
โบราณมีการพัฒนารูปแบบใหสะดวกและทันสมัยขึ้นเชนเดียวกับยาแผนปจจุบัน เชน ทําเปน
เม็ด เม็ดเคลือบน้ําตาลหรือแคปซูล โดยมีขอสังเกตวาที่แคปซูลจะตองระบุวา ยาแผนโบราณ
1.2 หลักและวิธกี ารใชยา
1.2.1 หลัก การใชยาปฏิชีวนะ การใชยาปฏิชีวนะ ใชเฉพาะเมื่อมีอาการ
เจ็บปวย ที่เกิดจากการติดเชื้อ และตองเลือกตัวยาปฏิชีวนะ ใหตรงกับเชื้อที่เปนสาเหตุ ดังนั้น
การใชยาปฏิชีวนะ จึงตองใหแพทยหรือเภสัชกรโดยเฉพาะที่มีความรูทางดาน โรคติดเชื้อ เปน
ผูวินิจฉัยเลือกตัวยาที่ไดผลกับเชื้อแตละชนิด รวมทั้งกําหนดปริมาณการใชยาที่เหมาะสมดวย
การรักษาโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยใชยาปฏิชีวนะนั้น จะตองกินใหไดครบตามขนาด และ
ระยะเวลาที่จ ะฆ าเชื้อที่เปนสาเหตุไดหมด แมอาการจะดีขึ้นแลว ซึ่งแตละโรคจะใชขนาดยา
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และระยะเวลาการรักษาตางกัน หากกินยาไมครบ อาจทําใหการรักษาไมไดผล หรือกลับเปน
โรคนั้นใหม และเชื้อโรคที่เปนสาเหตุอาจจะเปลี่ยนเปนเชื้อดื้อยา ทํา ใหตองใชยาที่แพงขึ้น
ในการรักษา หรือรักษาโรคนั้นไดยากขึ้น การปองกันการดื้อยานั้น ทําไดโดยการใชเฉพาะกรณี
ที่จําเปนตองใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคนั้นจริง โดยจะตองรักษาดวยชนิดและขนาดยาที่ถูกตอง
และครบตามระยะเวลา
1.2.2 หลัก การใชสมุน ไพร เมื่อมีความจํ า เปน หรือความประสงคที่จ ะใช
สมุนไพรไมวาจะเพื่อประสงคอยางไรก็ตามใหระลึกอยูเสมอวา ถาอยากมีสุขภาพที่ดี หายจาก
การเจ็บปวย สิ่งที่จะนําเขา ไปสูในรางกายเราก็ควรเปนสิ่งที่ดี มีประโยชนตอรางกาย อยาให
ความเชื่อแบบผิดๆ มาสงผลเสียกับรางกายเพิ่มขึ้น การเลือกใชสมุนไพรจะตองมีวิธีการ และ
ความรูที่ถูกตอง การใชจึงจะเกิดประโยชน
ขอควรระวังในการใชอยางงา ย ๆ และเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชสมุนไพร คือ
- ใชใหถูกตน สมุนไพรบางชนิดอาจมีลักษณะคลายกัน หรือมีชื่อพอง
กัน การใชผิดตนนอกจากไมเกิดผลในการรักษาแลวยังอาจเกิดพิษขึ้นได
- ใชใหถูกสวน ในแตละสวนของพืชสมุนไพร เชน ใบ ราก ดอก อาจมี
สรรพคุณไมเหมือนกันและบางสวนอาจมีพิษ เชน เมล็ดของมะกล่ําตาหนูเพียงเม็ดเดียวถาเคี้ยว
รับประทานอาจตายได ในขณะที่สวนของใบไมเปนพิษ
- ใชใหถูกขนาด ปริมาณการใชเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดพิษโดยเฉพาะ
ถามีการใชในปริมาณที่มากเกินไป หรือถานอยเกินไปก็ไมเกิดผลในการรักษา
- ใชใหถูกโรค สมุนไพรแตละชนิดมีสรรพคุณไมเหมือนกัน เปนโรคอะไร
ควรใชสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคนั้นๆ และสิ่งที่ควรคํานึงคือ อาการเจ็ บปวย บางอยางมี
ความรุนแรงถึงชีวิตได ถา ไมไดรับการรักษาทันท วงที ในกรณี เชนนี้ไมควรใช ยาสมุนไพร
ควรรับการรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญจะเหมาะสมกวา
การรับประทานยาสมุนไพรจากที่เตรียมเอง ปญหาที่พบบอยคือ ไมทราบขนาดการ
ใชที่เหมาะสมวาจะใชปริมาณเทา ใด ขอแนะนําคือ เริ่มใชแตนอยกอนแลวคอยปรับปริมาณ
เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมทีหลัง (มีศัพทแบบพื้นบานวา ตามกําลัง) ไมควรรับประทานยาตาม
คนอื่นเพราะอาจทํา ใหรับยามากเกินควร เพราะแตล ะคนจะตอบสนองตอยาไมเหมือนกั น
สําหรับยาที่ซื้อจากรานควรอานฉลากวิธีการใชอยางละเอียดและใหเขาใจกอนใชทุกครั้ง
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โดยทั่ วไปสมุ นไพรเมื่อ เก็ บไว นานๆ ย อ มมี การผุ พั ง เกิ ดความชื้น เชื้ อรา หรื อ มี
แมลงวันมากัดกิน ทําใหอยูในสภาพที่ไมเหมาะสมที่จะนําไปใช และมีการเสื่อมสภาพลงแตการ
จะกําหนดอายุที่แนนอนนั้นทําไดยาก จึงควรนับตั้งแตวันผลิตยาสมุนไพรหรือยาจากสมุนไพรไม
ควรใชเมื่อมีอายุเกิน 2 ป ยกเวนมีการผลิตหรือเก็บบรรจุที่ดี และถาพบวามีเชื้อรา มีกลิ่นหรือสี
เปลี่ยนไปจากเดิมก็ไมควรใช
ขอสังเกตในการเลือกซื้อสมุนไพร และยาแผนโบราณ
ยาแตล ะชนิดทางกฎหมายมีขอกําหนดที่แตกตา งกัน ในการเลือกซื้อหรือเลือกใช
จึงตองรูความหมาย และขอกําหนดทางกฎหมาย วามีคุณสมบัติอยางไร มีวิธีการในการสังเกต
อยางไร เพื่อทําใหทราบวายานั้นควรใชหรือมีความปลอดภัยหรือไม
1.2.3 หลักปฏิบัติในการใชยา การใชยาควรปฏิบัติ ดังนี้
1) อานฉลากยาใหละเอียดกอนการใชทุกครั้ง ซึ่งโดยปกติยาทุก
ขนาดจะมีฉลากบอกชื่อยา วิธีการใชยา ขอหามในการใชยา และรายละเอียดอื่น ๆ ไวดวยเสมอ
จึงควรอานใหละเอียดและปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด
2) ใช ย าให ถู ก ชนิ ด และประเภทของยา ซึ่ ง ถ า ผู ใ ช ย าหยิ บ ยาไม
ถูกตองจะเปนอันตรายตอผูใชและรักษาโรคไมหาย เนื่องจากยาบางชนิดมีชื่อ สี รูปราง หรือ
ภาชนะบรรจุคลายกัน แตตัวยา สรรพคุณยาที่บรรจุภายในจะตางกัน
3) ใชยาใหถูกขนาด เพราะการใชยาแตละชนิดในขนาดตาง ๆ กัน จะมี
ผลในการรักษาโรคได ถา ไดรับขนาดของยานอยกวา ที่กําหนดหรือไดรับขนาดของยาเพียง
ครึ่งหนึ่ง อาจทํา ใหการรักษาโรคนั้นไมไดผ ลและเชื้อโรคอาจดื้อยาได แตหากไดรับยาเกิน
ขนาด อาจเปนอั นตรายตอรางกายได ดังนั้น จึ งตองใชยาใหถูกตองตามขนาดของยาแตล ะ
ชนิด เชน ยาแกปวดลดไข ตองใชครั้งละ 1–2 เม็ด ทุก ๆ 4–6 ชั่วโมง เปนตน
4) ใชยาใหตรงตามเวลา เนื่องจากยาบางชนิดตองรับประทานกอน
อาหาร เชน ยาปฏิชีวนะพวกเพนนิซิลลิน เพราะยาเหลานี้จะดูดซึมไดดีในขณะทองวาง ถาเรา
รับประทานหลังอาหาร ยาจะถูกดูดซึมได ไมดี ซึ่งจะมีผลตอการรักษาโรค
- ยาก อนอาหาร ควรรับประทานกอนอาหารประมาณครึ่งถึงหนึ่ง
ชั่วโมง
- ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที หรือไมควรจะ
นานเกิน 15 นาที หลังอาหาร
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- ยากอ นนอน ควรรับ ประทานกอ นเขา นอน เพื ่อ ใหรา งกาย
ไดรับการพักผอน
5) ใชยาใหถูก วิ ธี เชน ยาอมเปนยาที่ตองการผลในการออกฤทธิ์
ที่ปาก จึงตองอมใหละลายชา ๆ ไปเรื่อย ๆ ถาเรากลืนลงไปพรอมอาหารในกระเพาะ ยาจะออก
ฤทธิ์ผิดที่ ซึ่งไมเปนที่ที่เราตองการใหรักษา การรักษานั้นจะไมไดผล ยาทาภายนอกชนิดอื่น ๆ
ก็เชนกัน เปนยาทาภายนอกรางกาย ถาเรานําไปทาในปากหรือนําไปกินจะไมไดผลและอาจให
โทษตอรางกายได
6) ใช ยาใหถู ก กั บ บุ ค คล แพทยจ ะจ า ยยาตรงตามโรคของแตล ะ
บุคคลและจะเขียนหรือพิมพชื่อคนไขไวหนาซองยาทุกครั้ง ดังนั้น จึงไมควรนําไปแบงใหผูอื่นใช
เพราะอาจไมตรงกับโรคและมีผลเสียได เนื่องจากยาบางชนิดหามใชในเด็ก คนชรา และหญิงมี
ครรภ ยาบางชนิดมีขอหามใชในบุคคลที่ปวยเปนโรคบางอยาง ซึ่งถานําไปใชจะมีผลขางเคียง
และอาจเปนอันตราตอผูใชยาได
7) ไมค วรใชยาที่หมดอายุหรือ เสื่อ มคุณ ภาพ ซึ่งเราอาจสั งเกตได
จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกของยา เชน สี กลิ่น รส และลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม
ไมควรใชยานั้น เพราะเสื่อมคุณภาพแลวแตถึงแมวาลักษณะภายนอกของยายังไมเปลี่ยน เราก็
ควรพิจารณาดูวันที่หมดอายุกอนใช ถาเปนยาที่หมดอายุแลวควรนําไปทิ้งทันที
1.2.4 ขอควรปฏิบัติในการใชยา
1. ยาน้ําทุกขนาดควรเขยา ขวดกอนริ นยา เพื่อใหตัวยา
ที่ตกตะกอนกระจายเขาเปนเนื้อเดียวกัน
2. ยาบางชนิดยังมีขอกําหนดไวไมใหใชรวมกับอาหารบางชนิด เชน
หามดื่มพรอมนมหรือน้ําชา กาแฟ เนื่องจากมีฤทธิ์ตานกัน ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายหรือไมมีผล
ตอการรักษาโรคได
3. ไมควรนําตัวอยางเม็ดยา ขวดยา ซองยา หรือหลอดยาไปหาซื้อมา
ใชหรือรับประทานเอง หรือใชยาตามคําโฆษณาสรรพคุณยาจากผูขายหรือผูผลิต
4. เมื่อใชยาแลวควรปดซองยาใหสนิท ปองกันยาชื้น และไมควรเก็บ
ยาในที่แสงแดดสองถึง หรือ เก็บในที่อับชื้นหรือรอนเกินไป เพราะจะทําใหยาเสื่อมคุณภาพ
5. เมื่อลืมรับประทานยามื้อใดมื้อหนึ่ง หามนํายาไปรับประทานรวม
กับมื้อตอไป เพราะจะทําใหไดรับยาเกินขนาดได ใหรับประทานยาตามขนาดปกติในแตละมื้อ
ตามเดิม
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6. หากเกิดอาการแพยาหรือใชยาผิ ดขนาด เชน มีอาการคลื่ นไส
อาเจียน บวมตามหนาตาและรางกาย มีผื่นขึ้นหรือแนนหนาอก หายใจไมออก ใหหยุดยาทันที
และรีบไป พบแพทยโดยดวน พรอมทั้งนํายาที่รับประทานไปใหแพทยวินิจฉัย
7. ไมควรเก็บยารักษาโรคของบุคคลในครอบครัวปนกับยาอื่นๆ ที่ใช
กับสัตวหรือพืช เชน ยาฆาแมลงหรือสารเคมีอื่น ๆ เพราะอาจเกิดการหยิบยาผิดไดงาย
8. ไมควรเก็บยารักษาโรคไวใกลมือเด็กหรือในที่ที่เด็กเอื้อมถึง เพราะ
เด็กอาจหยิบยาไปใสปากดวยความไมรูและอาจเกิดอันตรายตอรางกายได
9. ควรซื้อยาสามัญประจําบานไวใชเองในครอบครัว เพื่อใชรักษาโรค
ทั่ว ๆ ไปที่ไมรายแรงในเบื้องตนเนื่องจากมีราคาถูก ปลอดภัย และที่ขวดยาหรือซองยาจะมี
คําอธิบายสรรพคุณและวิธีการใชงาย ๆ ไวทุกชนิด แตถาหากเมื่อใชยาสามัญประจําบานแลว
อาการไมดีขึ้น ควรไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษาตอไป

เรื่องที่ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใชยา
ปจ จุ บัน แม วา ความก า วหน า ทางแพทยส มั ยใหม รวมทั้ งวิ ถี ชีวิ ต ที่ ได รั บอิ ท ธิ พ ลจาก
ตะวันตก ทําใหคนทั่วไปเมื่อเจ็บปวยหันไปพึ่งการรักษาจากบุคลากรทางการแพทยซึ่งมุงเนน
การใชยาแผนปจจุบันในการรักษาอาการเจ็บปวยเปนหลัก ความเชื่อถือในยาพื้นบาน ยาแผน
โบราณลดนอยลง ทําใหภูมิปญญาพื้นบานรวมถึงตําหรับยาแผนโบราณสูญหายไปเปนจํานวน
มาก นอกจากนั้น ยังขาดความตอเนื่องในการถ า ยทอดองคค วามรูในการดูแลรักษาตนเอง
เบื้องตนดวยวิธีการและพืช ผัก สมุนไพร ที่หาไดงายในทองถิ่น
โดยองคความรูที่ถายทอดจากรุนสูรุนนั้น ไดผานการวิเคราะหและทดลองแลววาไดผล
และไมเกิดอันตรายตอสุขภาพ ยังคงมีความเชื่อบางประการเกี่ยวกับการใชยา เพื่อเสริม
สุขภาพ และสมรรถภาพเฉพาะดาน ซึ่งยังไมไดรับการพิสูจนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การแพทย วามีสรรพคุณตามคําโฆษณา อวดอาง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรือผลขางเคียงหาก
ใชจํานวนมากและตอเนื่องเปนเวลานาน ไดแก ยาดองเหลา ยาฟอกเลือด ยาชงสมุนไพร ยาที่ทํา
จากอวัยวะ ซากพืชซากสัตว เปนตน รวมถึงยาชุด ตาง ๆ ที่มักมีการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอาง
สรรพคุณเกินจริง ทําใหคนบางกลุมหลงเชื่อ ซื้อมารับประทาน ยาบางชนิดมีราคาแพงเกินปกติโดย
อางวาทําจากผลิตภัณฑที่หายาก สรรพคุณครอบจักรวาล กลาวอางเกินจริง เชน
- กินแลวจะเจริญอาหาร ทําใหรับประทานอาหารไดมากขึ้น เชน ยาดองเหลา
ยาสมุนไพรบางชนิด เปนตน
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- กินแลวจะทําใหมีกําลัง สามารถทํางานไดทนนาน
- กินแล วทําใหมีพลังทางเพศเพิ่ มขึ้น เชน ยาดองเหล า ยาดองอวัยวะซากสั ตว
อุงตีนหมี ดีงูเหา เปนตน
- กินแล วจะทํา ใหเลื อดลมไหลเวียนดี นอนหลั บสบาย ผิ วพรรณผ องใส เช น
ยาฟอกเลือด ยาขับระดู เปนตน
- กิ น แล ว ทํ า ให เ ป น หนุ ม เป น สาว อวั ย วะบางส ว นใหญ ขึ้ น เช น เขากวาง
กวาวเครือแดง เสริมความหนุม กวาวเครือขาวเสริมทรวงอก และความสาว เปนตน
- กินแลวจะชวยชะลอความแกหรือความเสื่อมของอวัยวะ เชน รังนกซึ่งทําจาก
น้ําลายของนกนางแอน หูฉลามหรือครีบของฉลาม หรือโสม เปนตน
- กินแล ว รักษาอาการปวดเมื่อย ไขขออักเสบเรื้อรั ง เชน ยาชุดตา ง ๆยาแก
กระษัยไตพิการ ซึ่งมักผสมสารหนู ที่เปนอันตรายตอรางกายมาก
ทั้งนี้ การใชยาดังกลาวสวนใหญเกิดจากความเชื่อผิด ๆ หรือเชื่อในคําโฆษณาเกิน
จริง ที่แฝงมาดวยภัยเงียบที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายหากใชอยางตอเนื่อง และใชในจํานวน
มาก นอกจากนี้ยังทําใหเสียคาใชจายคอนขางสูง แตไมเกิดประโยชนตอรางกายไมมีผลในการ
รักษาอาการตาง ๆ ตามสรรพคุณที่กลาวอาง ดังนั้น กอนจะซื้อยาหรือผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ
มาใช ควรศึกษาสรรพคุณ สวนประกอบ แหลงผลิต วันหมดอายุ และความนาเชื่อถือของผูผลิต
โดยพิจารณาจากมีเลขทะเบียนถูกตองหรือมีตรา อย. หรือมีใบอนุญาตการผลิต ใบประกอบโรค
ศิลปะแพทยแผนโบราณ เปนตน
2.1 ความเชื่อและขอควรระวังในการใชยาชุด ยาดองเหลา และยาชงสมุนไพร
2.1.1 ยาชุด
ยาชุด หมายถึง ยาที่ผู ขายจั ดรวมไวใหกับผู ซื้อ สําหรับใหกินครั้งละ 1 ชุด
รวมกันหมด โดยไมแยกวาเปนยาชนิดใด ควรจะกินเวลาไหน โดยทั่วไปมักจะมียา ตั้งแต 3–5
เม็ด หรืออาจมากกวาและอาจจัดรวมไวในซองพลาสติกเล็กๆ พิมพฉลากบงบอกสรรพคุณไว
เสร็จ สรรพคุณที่พิมพไวบนซองยาชุด มักโออวดเกินความจริง เพื่อใหขายไดมาก ชื่อที่ตั้งไวจะ
เปนชื่อที่ดึงดูดความสนใจหรือโออวดสรรพคุณ เชน ยาชุดกระจายเสน ยาชุดประดงขุนแผน
ยาชุดแกไขมาลาเรีย เปนตน เนื่องจากผูจัดยาชุดไมมีความรูเรื่องยาอยางแทจริง และมักจะมุง
ผลประโยชนเปนสําคัญ ดังนั้น ผูใชยาชุดจึงมีโอกาสไดรับอันตรายจากยาสูงมาก
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อันตรายจากการใชยาชุด
1. ได รั บ ตั ว ยาซ้ํ า ซ อ น ทํ า ให ไ ด รั บ ตั ว ยาเกิ น ขนาด เช น ในยาชุ ด
แกปวดเมื่อย ในยาชุดหนึ่งๆ อาจมียาแกปวด 2-3 เม็ด ก็ได ซึ่งยาแกปวดนี้จะอยูในรูปแบบ
ตางกัน อาจเปนยาคนละสีหรือขนาดเม็ดยาไมเทากัน แตมีตัวยาแกปวดเหมือนกัน การที่ไดรับยา
เกินขนาดทําใหผูใชยาไดรับพิษจากยาเกินขนาด
2. ได รับ ยาเกิ นความจํ า เปน เช น ในยาชุด แก ห วั ดจะมี ย าแก ปวดลดไข
ยาปฏิชีวนะยาลดน้ํามูก ยาทําใหจมูกโลง ยาแกไอ แตจริงๆ แลว ยาปฏิชีวนะจะใชรักษาไมไดใน
อาการหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัส และอาการหวัดของแตละคนไมเหมือนกัน ถาไมปวดหัวเปนไข
ยาแกปวด ลดไขไมจําเปน ไมมีอาการไอไมควรใชยาแกไอ การรักษาหวัด ควรใชบรรเทาเฉพาะ
อาการที่เกิดขึ้นเทานั้นไมจําเปนตองกินยาทุกชนิดที่อยูในยาชุด
3. ในยาชุดมักมียาเสื่อมคุณภาพ หรือยาปลอมผสมอยู การเก็บรักษา ยาชุดที่
อยูในซองพลาสติก จะไมสามารถกันความชื้น ความรอน หรือแสงไดดีเทากับที่อยูในขวดที่บริษัท
เดิมผลิตมา ทําใหยาเสื่อมคุณภาพเร็ว นอกจากนั้นผูจัดยาบางชุดบางรายตองการกําไรมาก จึงเอา
ยาปลอมมาขายดวย ซึ่งเปนอันตรายมาก
4. ในยาชุดมักใสยาอันตรายมากๆ ลงไปดวย เพื่อใหอาการของโรคบรรเทา
ลงอยางรวดเร็ว เปนที่พอใจของผูซื้อทั้งผูขายโดยที่ยาจะไปบรรเทาอาการแตไมไดแกสาเหตุของ
โรคอยางแทจริง อาจทําใหโรคเปนมากขึ้น ยาที่มีอันตรายสูงมากและจัดอยูในยาชุดเกือบทุก
ชนิด คือ ยาสเตียรอยด หรือที่เรียกวายาครอบจักรวาล นิยมใสในยาชุด เพราะมีฤทธิ์บรรเทา
อาการไดมากมายหลายอยาง ทําใหอาการของโรคทุเลาลงเร็วแตจะไมรักษาโรคใหหาย ยาส
เตียรอยด เชน เพรดนิโซโลน เดกซาเมธาโซน ทํา ใหเกิดอันตรายตอผู ใ ชส ูงมากทํา ใหเ กิด
อาการบวมน้ํา ความดันโลหิตสูง หัวใจทํางานหนัก หนาบวมกลมเหมือนพระจันทร ทําให
กระดูกพรุน เปราะหักงาย กระเพาะอาหารเปนแผล ความตานทานโรคลดลงและทําใหเกิด
ความผิดปกติดานประสาทจิตใจ
5. ผูที่ใชยาชุดจะไดยาไมครบขนาดรักษาที่พบบอยคือการไดรับยาปฏิชีวนะ
เพราะการใชยาปฏิชีวนะตองกินอยางนอย 3-5 วัน วันละ 2-4 ครั้ง แลวแตชนิดของยา แตผูซื้อ
ยาชุดจะกินยาเพียง 3 - 4 ชุด โดยอาจกินหมดในหนึ่งวัน หรือกินวันละชุด ซึ่งทําใหไดรับยา
ไมครบขนาด โรคไมหายและกลับดื้อยา อีกดวย
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2.1.2 ยาดองเหลา และยาเลือด
แต เ ดิ ม ยากลุ ม นี้ จ ะใช ใ นกลุ ม สตรี เ พื่ อ บํ า รุ ง เลื อ ด ระดู ไ ม ป กติ และใช
ในกลุมสตรีหลังการคลอดบุตร เพื่อใชแทนการอยูไฟ สวนประกอบของตัวยาจะมีสมุนไพรที่มี
รสเผ็ ด ร อ นหลายชนิ ด เช น รากเจตมู ล เพลิ ง แดง กระเที ย ม พริ ก ไทย เที ย นขาว
เปลือกอบเชยเทศ ขิง และสวนผสมอื่นๆ แลวแตชนิดของตํารับ มีขายทั้งที่เปนชิ้นสวนสมุนไพร
และที่ผลิตสําเร็จรูปเปนยาผงและยาน้ําขาย และหลายตํารับจะมีการดองเหลาดวย การอวนมัก
เกิดจากแอลกอฮอล (เหลา) ที่ไปลดการสรางพลังงานที่เกิดจากกรดไขมัน จึงมีการสะสมของ
ไขมันในรางกาย และอาจเกิดตับแข็งไดถารับประทานในปริมาณมาก ๆ และติดตอกันทุกวัน
นอกจากนี้การดื่มเหลาอาจทําใหเด็กทารกที่อยูในครรภเกิดการพิการได ในเรื่องยาเลือดนี้อาจมี
ความเชื่อและใชกันผิดๆ คือการนํายาเลือดสมุนไพรไปใชเปน ยาทําแทง ซึ่งเปนสิ่งที่ไมควร
อยางยิ่งโดยเฉพาะเมื่อการตั้งครรภเกิน 1 เดือน เนื่องจากไมคอยไดผล และผลจากการกระตุน
การบีบตัวและระคายเคืองตอผนังมดลูกที่เกิดจากการใหยาอาจทําใหเกิดการทําลายของเยื่อบุ
ผนังมดลูกบางสวนเปนเหตุใหทารกเกิดมาพิการได
2.1.3 ยาชงสมุนไพร
การใชยาสมุนไพรเปนที่นิยมกันในหลายประเทศ ทั้งทางประเทศยุโรปและ
เอเชียในประเทศไทยปจจุบันพบมาก มีการเพิ่มจํานวนชนิดของสมุนไพรมาทําเปน ยาชงมาก
ขึ้น เชน ยาชงดอกคําฝอย หญาหนวดแมว หญาดอกขาว เปนตน
ขอดีของยาชง คือ มักจะใชสมุนไพรเดี่ยว ๆ เพียงชนิดเดียว เมื่อใชกินแลว
เกิดอาการอันไมพึงประสงค อยางไรก็ตามสามารถรูวาเกิดจากสมุนไพรชนิดใด
สําหรับประเทศไทย รายงานดานนี้ยังไมพบมากนัก เนื่องจากส วนใหญมี
การเลื อ กใช ส มุ น ไพรที่ ค อ นข า งปลอดภั ย แต ที่ ค วรระวั ง มี ช าสมุ น ไพรที่ มี ส ว นผสมของ
ใบหรือฝกมะขามแขก ใชประโยชนเปนยาระบายทอง บางยี่หอระบุเปนยาลดความอวนหรือ
รับประทานแลวจะทําใหหุนเพรียวขึ้น อาการที่เกิดคือ สาเหตุจากมะขามแขกจะไปกระตุนการ
บีบตัวของสํา ไส ใหญ ทําใหเกิดการขับถาย การรับประทานบอย ๆ จะทําใหรางกายไดรับการ
กระตุนจนเคยชิน เมื่อหยุดรับประทานรางกายจึงไมสามารถขับถายไดเองตามปกติ จึงไมควรใชยา
ชนิดนี้ติดตอกันนานๆ และหากจํ า เปน ควรเลือ กยาที่ไปเพิ ่ม ปริม าณกาก และชว ยหลอ ลื ่น
อุจจาระโดยไมดูดซึมเขาสูรางกาย เชน สารสกัดจากหัวบุกจะปลอดภัยกวา แตการรับประทาน
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ติดตอกันนานๆ อาจทําใหรา งกายไดรับไขมันนอยกวาความตองการก็ได เพราะรางกายเรา
ตองการไขมันตอการดํารงชีพดวย
เรื่องที่ 3 การวิเคราะหอนั ตรายจากการใชยา การปองกันและการชวยเหลือ
ยาทุกชนิดมีทั้ งคุณ และโทษ เพื่ อหลี ก เลี่ ยงอันตรายจากการใชยาจึ งควรใชย าอยา ง
ระมัดระวัง และใชเทาที่จําเปนจริงๆ เทานั้น อันตรายจากการใชยามีสาเหตุที่สําคัญ ดังนี้
3.1 ผูใชยาขาดความรูในการใชยา แบงได ดังนี้
3.1.1 ใชยาไมถูกตอง เชน ไมถูกโรค บุคคล เวลา วิธี ขนาด นอกจากทําใหการใช
ยาไมไดผลในการรักษาแลว ยังกอใหเกิดอันตรายจากการใชยาอีกดวย
3.1.2 ถอนหรือหยุดยาทันที ยาบางชนิดเมื่อใชไดผลในการรักษาแลวตองคอย ๆ
ลดขนาดลงทีละนอยจนสามารถถอนยาได ถาหยุดทันทีจะทําใหเกิดโรคขางเคียงหรือโรคใหม
ตามมา ตัวอยาง เชน ยาเพรดนิโซโลน ยาเดกซาเมธาโซน ถาใชติดตอกันนานๆ แลวหยุดยา
ทันที จะทําใหเกิดอาการเบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง รา งกายขาดน้ํา และเกลือแร
เปนตน
3.1.3 ใชยารวมกันหลายขนาน การใชยาหลายๆ ชนิดรักษาโรคในเวลาเดียวกัน
บางครั้งยาอาจเสริมฤทธิ์กันเอง ทําใหยาออกฤทธิ์เกินขนาด จนเกิดอาการพิษถึงตายได ในทาง
ตรงกันขาม ยาอาจตานฤทธิ์กันเอง ทําใหไมไดผลตอการรักษาและเกิดดื้อยา ตัวอยางเชน
การใชยาปฏิชีวนะรวมกันระหวาง เพนิซิลลินกับเตตราซัยคลีน นอกจากนี้ ยาบางอยางอาจเกิด
ผลเสี ยถาใชรวมกับเครื่องดื่ม สุ รา บุหรี่ และอาหารบางประเภท ผูที่ใชยากดประสาทเปน
ประจํา ถาดื่มสุราดวยจะยิ่งทําใหฤทธิ์การกดประสาทมากขึ้น อาจถึงขั้นสลบและตายได
3.2 คุณภาพยา
แม ผู ใ ช ย าจะมี ค วามรู ใ นการใช ย าได อ ย า งถู ก ขนาด ถู ก วิ ธี และถู ก เวลาแล ว
ก็ตาม แตถายาที่ใชไมมีคุณภาพในการรักษาจะกอใหเกิดอันตรายได สาเหตุที่ทํา ให ยาไมมี
คุณภาพ มีดังนี้
3.2.1 การเก็บ ยาที่ผลิตไดมาตรฐาน แตเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหยาเสื่อมคุณภาพ
เกิดผลเสียตอผูใช ตัวอยางเชน วัคซีน ตองเก็บในตูเย็น ถาเก็บในตูธรรมดายาจะเสื่อมคุณภาพ
แอสไพรินถาถูกความชื้น แสง ความรอน จะทําใหเปลี่ยนสภาพ ซึ่งไมไดผลในการรักษาแลวยัง
กัดกระเพาะทะลุอีกดวย
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3.2.2 การผลิต ยาที่ผลิตแลวมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน อาจเกิดขึ้นเนื่องจากหลาย
สาเหตุ คือใชวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพต่ํา และมีวัตถุอื่นปนปลอม กระบวนการการผลิตไม
ถูกตอง เชน อบยาไมแหง ทําใหไดยาที่เสียเร็ว ขึ้นรางาย นอกจากนี้พบวา ยาหลายชนิดมี
การปะปนของเชื้อจุลินทรีย .ตํารับยาบางชนิดที่ใชไมเหมาะสม เปนสูตรผสมยาหลาย ๆ ตัวใน
ตํารับเดียว ทําใหยาตีกัน
3.3 พยาธิสภาพของผูใชยา และองคประกอบทางพันธุกรรมผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับ
ตับหรือไต จะมีความสามารถในการขับถายยาลดลง จึงตองระวังการใชยามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
องคประกอบทางกรรมพั นธุจ ะทํา ใหความไวในการตอบสนองตอยาของบุคคลแตกตา งกั น
ดังนั้น ผูใชยาควรศึกษาเรื่องการใชยาใหเขาใจอยางแทจริง และใชยาอยางระมัดระวังเทาที่จําเปน
จริงๆ เทานั้น โดยอยูในความดูแลของแพทยหรือเภสัชกรอยางใกลชิด จะชวยขจัดสาเหตุที่ทําให
เกิดอันตรายจากการใชยาไดอยางไรก็ตาม ผูใชยาควรตระหนักถึงโทษหรืออันตรายจากการใชยา
ที่อาจเกิดขึ้นได ดังตอไปนี้
3.3.1 การแพยา (Drug Allergy หรือ Drug Hypersensitivity)
เปนภาวะที่รางกายเคยไดรับยาหรือสารที่มีสูตรคลายคลึงกับยานั้นมากอน
แลว ยาหรือสารนั้นจะกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นเรียกวา “สิ่งตอตาน” (Antibody)
โดยใชเวลาประมาณ 7-14 วัน เมื่อไดรับยาหรือสารนั้นอีก จะเกิดปฏิกิริยาไดสารประกอบ
เชิงซอนเปน “สิ่งเรงเรา” (Antigen) ใหรางกายหลั่งสารบางอยางที่สําคัญ ทําใหเกิดอาการ
แพขึ้น
การแพ ยาจะมีตั้งแตอาการเล็ กนอย ปานกลาง จนรุนแรงมาก
ถึงขั้นเสี ยชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปนี้
1) ชนิ ด ของยา ยาที่ ก ระตุ น ให เ กิ ด อาการแพ ที่ พ บอยู เ สมอ ได แ ก
เพนิซิลลิน แอสไพริน ซัลโฟนาด เซรุมแกบาดทะยัก ยาชา โปรเคน น้ําเกลือ และเลือด เปนตน
2) วิ ธี ก ารใช ย า การแพ ย าเกิ ด ขึ้ น ได จ ากการใช ย าทุ ก แบบ แต ก าร
รับประทานเปนวิธีที่ทําใหแพนอยที่สุด ขณะที่การสัมผัสหรือการใชยาทาจะทําใหเกิดอาการแพ
ไดงายที่สุ ด ส วนการฉีด เปนวิธีการใหยาที่ทํา ใหเกิดการแพ อยา งรวดเร็ว รุนแรง และแกไข
ไดยาก
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3) พันธุกรรม การแพยาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล คนที่มีความไวใน
การถูกกระตุนใหแพยา หรือคนที่มีประวัติเคยเปนโรคภูมิแพ เชน หืด หวัดเรื้อรัง ลมพิษผื่นคัน
จะมีโอกาสแพยามากกวาคนทั่วไป
4) การไดรับการกระตุนมากอน ผูปวยเคยไดรับยาหรือสารกระตุนมากอน
แลวในอดีต โดยจําไมไดหรือไมรูตัว เมื่อไดรับยาหรือสารนั้นอีกครั้ง จึงเกิดอาการแพ เชนในราย
ที่แพเพนิซิลลินเปนครั้งแรก โดยมีประวัติวาไมเคยไดรับยาที่แพมากอนเลย แทที่จริงแลวผูปวย
เคยไดรับสารเพนิซิลลินมากอนแลวในอดีต แตอาจจําไมไดหรือไมรูตัว เพราะผูปวยใชยาที่ไม
ทราบวามีเพนิซิลลินอยูดวย หรืออาจรับประทานอาหารบางชนิดที่มีเชื้อเพนิซิลเลียมอยูดวย
การปองกันและการแกไข การปองกันมิใหเกิดอาการแพยาเปนวิธีที่ดีที่สุด
เพราะถาอาการแพรุนแรงมาก อาจแกไขไมทันการ โดยทั่วไปการปองกันอาจทําไดดังนี้
1) งดใชยา ผูปวยควรสั งเกต จดจํ า และงดใชยาที่เคยแพ มากอน นอกจากนี้
ยังควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่อยูในกลุมเดียวกัน หรือมีสูตรโครงสรางใกลเคียงกันดวย
2) ควรระมั ด ระวั ง การใช ย าที่ มั ก ทํ า ให เ กิ ด อาการแพ ง า ยบ อ ย ๆ เช น
เพนิ ซิ ล ลิ น ซั ล โฟนาไมด หรื อ ซาลิ ซั ย เลท เป น ต น โดยเฉพาะรายที่ มี ป ระวั ติ ห อบหื ด
หวัดเรื้อรัง ลมพิษ ผื่นคัน แพสารตาง ๆ หรือแพยามาแลว ควรบอกรายละเอียดใหแพทยหรือ
เภสัชกรทราบกอนใชยา
3) กรณี ที่จํ า เปนจะตองใชยาที่เคยแพ จะตองอยูในความดูแลของแพทย
อยางใกลชิด โดยแพทยจะใชยาชนิดที่แพครั้งละนอย ๆ และใหยาแกแพพ รอมกันไปดวยเปน
ระยะเวลาหนึ่ง จนกวารางกายจะปรับสภาพไดจนไมแพแลว จึงจะใหยานั้นในขนาดปกติได
การแกไขอาการแพ ยา ควรพิ จ ารณาตามสภาพของการแพ ในกรณี ที่ มี
อาการแพ เพียงเล็กนอย เชน ผื่นคัน คัดจมูก ควรหยุดใชยา ซึ่งจะชวยใหอาการตาง ๆ ลดลง
และหมดไปภายใน 2-3 ชั่วโมง สําหรับรายที่มีอาการผื่นคันมากอาจจะใหยาแกแพรวมดวย ถามี
อาการแพรุนแรงมากและเกิดขึ้นควรไปพบแพทยทันทีทันใด ควรลดการดูดซึมของยา โดยทําให
อาเจียนหรือใหกินผงถาน เพื่อชวยดูดซึมยา นอกจากนี้ ควรชวยการหายใจเพื่อชวยขยายหลอดลม
และเพิ่มความดันโลหิต ถามีอาการอักเสบ อาจใชยาแกอักเสบชวยบาง
3.3.2 ผลขางเคียงของยา (Side Effect)
หมายถึง ผลหรืออาการอื่น ๆ ของยาอันเกิดขึ้นนอกเหนือจากผลที่ตองการ
ใชในการรักษา ดังเชน ยาแกแพมักจะทําใหเกิดอาการงวงซึมเปนผลขางเคียงของยา หรือเตตรา
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ซั ย คลี น ใช กั บ เด็ ก ทํ า ให เ กิ ด ผลข า งเคี ย ง คื อ ฟ น เหลื อ งอย า งถาวร เป น ต น ในกรณี ที่ เ กิ ด
ผลขางเคียงของยาขึ้น ควรหยุดยาและหลีกเลี่ยงการใชยานั้นทันที
3.3.3 การดื้อยา (Drug Resistance)
พบมากที่ สุ ด มั ก เนื่ อ งมาจากการใช ย าปฏิ ชี ว นะไม ต รงกั บ ชนิ ด ของ
เชื้อโรคหรือใชไมถูกขนาด หรือใชในระยะเวลาที่ไมเพียงพอตอการทําลายเชื้อโรค ซึ่งเรียกวา
การดื้อยา
3.3.4 การติดยา (Drug Dependence)
ยาบางชนิดถาใชไมถูกตองหรือใชตอเนื่องกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจะทําใหติดยา
ขนานนั้นได เชน ฝน มอรฟน บารบิทูเรต แอมเฟตามีน ยากลอมประสาท เปนตน
3.3.5 พิษของยา (Drug Toxicity)
มักเกิดขึ้นเนื่องจากการใชยาเกินขนาด สําหรับพิษหรือผลเสียของยาอาจกลาว
โดยสังเขป ไดดังนี้
1) ยาบางชนิดรับประทานแลวเกิดอาการไข ทําใหเขา ใจผิ ดวา ไขเกิด
จากโรค ในรายเชนนี้เมื่อหยุดยาอาการไขจะหายไปเอง
2) ความผิดปกติของเม็ดเลือดและสวนประกอบของเลือด ยาบางอยางจะ
ยับยั้งการทํางานของไขกระดูก ทําใหเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงลดจํานวนลงกวาระดับปกติ
เปนผลใหเกิดภาวะโลหิตจาง รางกายออนแอ ติดเชื้อไดงายและรุนแรง ยาบางขนานที่ใชรักษา
มาเลเรีย จะทําใหเม็ดเลือดแดงสลายตัวไดงายกวาปกติ
3) ความเป น พิ ษ ต อ ตั บ ถึ ง แม ตั บ จะเป น อวั ย วะที่ มี ส มรรถภาพสู ง สุ ด
ในการกําจัดยา แตมันก็ถูกกับตัวยาในความเขมขนที่สูง จึงอาจเปนอันตรายจากยาดวยเหตุนี้ก็ได
ยาบางขนานที่อาจเปนอันตรายตอเซลลของตับโดยตรง ในขนานสู งมากๆ อาจทําใหตับหยอน
สมรรถภาพได
4) ความเปนพิษตอไต ไตเปนอวัยวะที่สํ า คัญที่สุดในการขับถา ยยาออก
จากรางกาย ยาจําพวกซัลฟาบางขนานอาจตกตะกอนในไต ทําใหไตอักเสบเวลารับประทานยา
พวกนี้จึงควรดื่มน้ํามาก ๆ นอกจากนี้ ยังมียาที่อาจทําใหเกิดพิษโดยตรงตอไตได เชน ยานีโอมัย
ซิน เฟนาเซดิน กรดบอริก ยาจําพวกเพนิซิลลิ น หรือการใหวิตามินดีในขนาดสูงมากและเปน
เวลานาน อาจกอใหเกิดพิษตอไต ไตหยอนสมรรถภาพ จนถึงขั้นเสียชีวิตได
5) ความเปนพิษตอเสนประสาทของหูยาบางชนิดเปนพิษตอเสนประสาทของ
หู ทําใหอาการหูอื้อ หูตึง และหูหนวกได

79

6) ความเปนพิ ษตอประสาทส วนกลาง ยาบางขนานทําใหมีอาการทางสมอง
เชน การใชแอมเฟตามี น ทํา ใหส มองถู กกระตุ นจนเกิ ดควรจนนอนไม หลั บ ปวดหัว กระวน
กระวาย อยูไมสุข และชักได สวนยากดประสาทจําพวกบารบิทูเรต ถาใชไปนาน ๆ จะทําให
เกิดอาการงวง ซึมเศรา จนถึงขั้นอยากฆาตัวตาย
7) ความเปนพิษตอระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด มักเกิดจากยากระตุน
หัวใจ ยาแกหอบหืด ไปทําใหหัวใจเตนเร็วผิดปกติ
8) ความเป น พิ ษ ต อ กระเพาะอาหาร ยาบางชนิ ด ถ า รั บ ประทานตอน
ทองวางและรับประทานบอยๆ จะทําใหกระเพาะอาหารอักเสบและเปนแผลได
9) ความเปนพิ ษต อทารกในครรภ มี ยาบางชนิ ดที่ แม ไมควรรั บประทาน
ระหวา งตั้งครรภ เชน ยาธาลิ โดไมล ชวยใหนอนหลั บและสงบประสาท ยาฟ โนบารบิตาล
ใชรักษาโรคลมชัก ยาไดอะซีแพมใชกลอมประสาท และยาแกคลื่นไสอาเจียน เนื่องจากอาจ
เปนอันตรายตอตัวมดลูกและตอทารกในครรภ เปนผลใหเด็กที่คลอดออกมามีความพิการ เชน
บางรายอาจมือกุด ขากุด จมูกโหว เพดานและริมฝปากแหวง ดังนั้น แมในระหวางตั้งครรภ
ควรระมัดระวังการใชยาเปนอยางยิ่ง
3.4 การใชยาผิดและการติดยา (Drug Abuse and Drug Dependence)
การใช ย าผิ ด หมายถึ ง การใช ย าที่ไ ม ต รงกับ โรค บุค คล เวลา วิ ธี และขนาด
ตลอดจนจุดประสงคของการใชยานั้นในการรักษาโรค เชน การใชยาบารบิทูเรต (เหลาแหง) เพื่อให
นอนหลับสบาย โดยอยูภายใตการดูแลของแพทย ถือวาเปนการใชยาถูกตอง แตถาใชยาบาร
บิทูเรต (เหลาแหง) จํานวนเดิมเพื่อใหเคลิบเคลิ้มเปนสุข ถือวาเปนการใชยาผิด
การติดยา หมายถึง การใชยาติดตอกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวอวัยวะของรางกาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประสาท ไดยอมรับยาขนานนั้นเขาไวเปนสิ่งหนึ่งที่จําเปน สําหรับเมตาบอลิ
ซึมของอวัยวะนั้น ๆ ซึ่งถาหากหยุดยาหรือไดรับยาไมเพียงพอจะเกิดอาการขาดยา หรืออาการ
ถอนยา ซึ่งแบงไดเปนอาการทางกาย และอาการทางจิตใจ
สาเหตุที่ทําใหเกิดการใชยาผิดหรือการติดยา อาจเนื่องมาจาก
1) ความเชื่อที่วายานั้นสามารถแกโรคหรือปญหาตาง ๆ ได
2) สามารถซื้อยาไดงายจากแหลงตาง ๆ
3) มีความพึงพอใจในฤทธิ์ของยาที่ทําใหรูสึกเคลิบเคลิ้มเปนสุข
4) การทําตามอยางเพื่อน เพื่อใหเขากับกลุมได หรือเพื่อใหรูสึกวาตนเองทันสมัย
5) ความเชื่อที่วายานั้นชวยใหมีความสามารถและสติปญญาดีขึ้น

80

6) ความไมพอใจในสภาพหรือสังคมที่เปนอยู หรือความรูสึกตอตานวัฒนธรรม
7) การหลงเชือ่ คําโฆษณาสรรพคุณของยานั้น
การใชยาผิดแบงตามลักษณะการใชโดยสังเขปไดเปน 2 ประการ คือ
1) ใชผิดทาง ไมเปนไปเพื่อการรักษาโรค เชน ใชยาปฏิชีวนะเสมือนหนึ่งเปนการ
ลดไข ชาวนาใชขี้ผึ้งเพนิซิลลินทาแทนวาสลิน เพื่อกันผิวแตก ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการแพจนถึง
แกชีวิตได โดยทั่วไปแพทยจะใหน้ําเกลือและยาบํารุงเขาเสนตาง ๆ เฉพาะผูที่ปวยเทานั้น แตผู
ที่มีสุขภาพดีกลับนําไปใชอยางกวางขวาง ซึ่งนอกจากจะไมใหประโยชนแลวยังเปนอันตรายถึง
ชีวิตได
2) ใชพร่ํ าเพรื่ อ เปนระยะเวลานานๆ จนติดยา เชน การใชยาลดไขแกปวด ซึ่งมี
ส วนผสมของแอสไพริ น และเฟนาเซติน เพื่ อรักษาอาการปวดเมื่ อยหรือทํ าให จิ ตใจเป นสุ ข
ถาใชติดตอกันนาน ๆ ทําใหติดยาและสุขภาพทรุดโทรม นอกจากนี้ การใชยานอนหลับ ยาระงับ
ประสาท ยากลอมประสาท กัญชา โคเคน แอมแฟตามีน โบรไมด การสูดกาวสารทําใหเกิดประสาท
หลอนติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหติดยาได
เรื่องที่ 4 การแนะนําในการเลือกใชขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการใชยา
ศูนยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการใชยา
สายดวน 1330 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) 0-2831-4000 ตอ 1330
1. ใหข อ มูล ตา ง ๆ เกี ่ย วกับ การสรา งหลัก ประกัน สุข ภาพถว นหนา เชน
การขึ ้น ทะเบีย น สิท ธิป ระโยชนใ นโครงการฯ ขั ้น ตอนการใชบ ริก าร ตรวจสอบสิท ธิ
บัตรทอง ฯลฯ
2. ใหบริการตอบคําถาม ขอสงสัย เกี่ยวกับโครงการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา (บัตรทอง)
3. รับ เรื่ องรอ งเรีย น และคุ มครองสิ ทธิ ประโยชนใ หป ระชาชนผู ใ ชบ ริก าร
รักษาพยาบาลในโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
4. รับขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถวนหนา
สายดวนผูบริโภคกับ อย. 1556 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
1. ใหบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ
2. ใหบริการสงขอมูลทางโทรสาร
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3. รับแจ งข อมู ล และเรื่องรองเรียนเกี่ยวกั บ ผลิ ตภัณ ฑ สุ ขภาพที่ไมปลอดภั ย
(ผานเจาหนาที่ในเวลาราชการ และฝากขอความนอกเวลา ราชการ)
สายดวนมะเร็ง 1668 (สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย)
ใหบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาทิ โรคมะเร็งที่ควรรูจั ก ความสัมพันธ
ระหวางอาหารกับโรคมะเร็ง ความสัมพันธระหวางสมุนไพรกับโรคมะเร็ง บุหรี่กับโรคมะเร็ง
ความรูสึกเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็ง การดูแลผูปวยโรคมะเร็งที่บาน ฯลฯ

82

กิจกรรมทายบทที่ 6
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. อธิบายความหมายของยาปฏิชีวนะและยาสมุนไพร
2. วิเคราะหผลกระทบจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใชยา
กิจกรรมที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถกู ตองที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดกลาวถึงยาปฏิชีวนะไดถูกตอง
ก. ยาปฏิชีวนะเปนยาที่ใชรักษาโรคติดเชื้อ
ข. ฝนเปนสารเสพติดชนิดกระตุนประสาท
ค. ยากอนอาหารตองกินกอนอาหาร 2 - 4 ชั่วโมง
ง. ยาหลังอาหาร กินทันทีเมื่ออิ่มหรือไมเกิน 15 นาที
2. เพราะเหตุใดเราจึงควรตองใชยาใหถูกกับเวลา เชน ยากอนอาหารก็ควรรับประทาน
กอนอาหารมิใชหลังอาหาร
ก. เพราะยาตรงตอเวลา ไมชอบผิดนัด
ข. เพราะยาแตละชนิดมีคุณสมบัติจําเพาะ
ค. ใครบอก ยากอนอาหารก็กินหลังอาหารได
ง. เพราะถารับประทานยาผิดเวลาที่กําหนดไป ยาอาจหมดฤทธิ์หรือไมมีผล
ในการรักษา
3. ขอใดเปนผลเสียของการซื้อยามาใชเอง
ก. เกิดการแพยา
ข. มีอาการดื้อยา
ค. ทําใหโรคหายชา
ง. เกิดอาการติดยา
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บทที่ 7
ผลกระทบจากสารเสพติด
สาระสําคัญ
มีค วามรู ความเขา ใจ สามารถวิเ คราะหปญ หา สาเหตุแ ละผลกระทบจากการ
แพรระบาดของสารเสพติด มีสวนรวมในการปองกันสิ่งเสพติดในชุมชน และเผยแพรความรูดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติดแกผูอื่นได
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. วิเคราะหปญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการแพรระบาดของสารเสพติดได
2. วิเ คราะหผ ลกระทบของสารเสพติด ที ่มีตอ ตนเอง ครอบครัว ชุม ชน และ
ประเทศชาติได
3. อธิบายแนวทางการปองกันสารเสพติดในชุมชนไดอยางเหมาะสม
4. มีสวนรวมในการรณรงคปองกันสารเสพติดในชุมชน
5. อธิบายสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติดแกครอบครัวและผูอื่นได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การวิเ คราะหปญ หา สาเหตุ และผลกระทบจากการแพรร ะบาดของ
สารเสพติด
เรื่องที่ 2 การมีสวนรวมในการปองกันสารเสพติดในชุมชน
เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติด
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เรื่องที่ 1 การวิเคราะหปญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการแพรระบาดของสารเสพติด
ปจ จุ บันปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดนับวา รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กและเยาวชน จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบวา จํานวนผูเสพและผูติดยาเสพ
ติดในกลุมเด็กในวัยเรียน เพิ่มมากขึ้นจนหนาเปนหวง ซึ่งการที่เด็กวัยเรียนมีการใชสารเสพติด
ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพ สติปญญา และสมาธิในการเรียนรูทําใหคุณภาพประชากรลดลง
เปนปญหาตอการพัฒนาประเทศ และการแขงขันในระดับโลกตอไปในอนาคต
1.1 สาเหตุของการติดสารเสพติดสรุปไดดังนี้
1.1.1 ดานตัวบุคคล ไดแก
- วัยของบุคคล พบวา ผู เสพยาสวนใหญจ ะเริ่มตนในชวงอายุเขาสู วัยรุน
กําลังอยูในวัยคะนอง อยากลอง อยากรู อยากเห็นในสิ่งที่แปลกใหม
- ความรู เจตคติ และความคิดเกี่ยวกับสารเสพติด ความรุนแรง เชน เชื่อวา
การใชกําลังหรือใชคําพูดรุนแรงทําใหคนอื่นเชื่อฟง ทําตาม การตีลูกทําใหลูกไดดี ผูมีศักดิ์ศรี
ใครมาหยามตองตอสูกันใหแพชนะ ฯลฯ
- ขาดทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น เช น ทั ก ษะการสื่ อ สาร
การจั ดการกับอารมณ และความเครียด การจั ดการกับความโกรธ การแสดงออกที่เหมาะสม
เปนตน
- การใชยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหคนขาดสติยับยั้ง ควบคุม
ตัวเองไมได
- เคยเห็น การกระทํา รุน แรงหรือ เคยเห็น เหยื่อ กระทํา รุน แรงเมื่อ เกิด
อารมณ โกรธทําใหกอความรุนแรงไดงาย
1.1.2 ดานครอบครัว
- ขาดความรัก ความเขาใจ และการสนับสนุนจากครอบครัว
- เติบ โตในบา นที่ใ ชค วามรุน แรง ทํา ใหเ ห็น แบบอยา ง และคิดวา ความ
รุนแรงเปนเรื่องปกติในสังคม
- การถูกลงโทษและเปนเด็กที่เคยถูกทําราย
- มีพอแมหรือพี่นองที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับอาชญากรรม
1.1.3 ดานสภาพแวดลอม
- ความไมเทาเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจ สังคมเมือง และความแออัด
ทําใหคนแขงขันสูง และเกิดความเครียด
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- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และมีการวา งงานสูงในกลุ ม
ประชากรอายุนอย
- อิทธิพลจากสื่อ เชน ภาพยนตร โทรทัศน หนังสือพิมพ ที่แสดงภาพความ
รุนแรงตางๆ
- มาตรฐานทางสั งคมที่ส นับสนุนพฤติกรรมความรุนแรง เชน การที่คนมี
พฤติกรรมความรุนแรงไมไดรับการลงโทษ ความรุนแรงเปนเรื่องปกติในสังคม
- อยูในพื้นที่ที่สามารถหายาเสพติดไดงาย
1.2 ผลกระทบของสารเสพติด
โทษและภัยอันเกิดจากการใชส ารเสพติด นอกจากจะมีผ ลโดยตรง ก อใหเกิ ด
ผลตอรา งกายและจิ ตใจของผูเสพเองแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอระบบครอบครัว ระบบ
สังคม และประเทศชาติ ดังนี้
1.2.1 โทษและภัยตอตัวผูเสพ ฤทธิ์ของสารเสพติดจะมีผลตอระบบประสาทและ
ระบบอวัยวะตางๆ ของรางกาย ตลอดจนจิตใจของผูที่เสพเสมอ ดังนั้นจะพบวา สุขภาพรางกาย
ของผูที่เสพยาจะทรุดโทรมทั้งรา ยกายและจิตใจ เชน มีรูปรางผอม ซูบซีด ผิ วคล้ํ า ไมมีแรง
ออนเพลี ยงา ย สมองเสื่ อมและความจํ า สั บสน เปนโรคติดเชื้ออื่น ๆ ไดงา ย ไมส นใจตนเอง
ไมสนใจการงานหรือการเรียน และผูเสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุถึงขั้นพิการ เชน พลัดตก
จากที่สู งขณะทํา งาน หกลม อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลตอระบบประสาทและ
สมอง
1.2.2 โทษและภัยตอครอบครัว การติดสารเสพติดนอกจากจะทําใหเสื่อมเสี ย
ชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวแลว ยังทําใหผูเสพกลายเปนบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบตอ
ครอบครัวไมหวงใยดูแลครอบครัว ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ตองสูญเสียเศรษฐกิจและ
รายไดของครอบครัว เนื่องจากตองนําเงินมาซื้อสารเสพติด บางรายอาจตองสูญเสียเงินจํานวน
ไมนอยเพื่อรักษาตนเองจากโรครายแรงตาง ๆ อันเกิดจากการใชสารเสพติด กลายเปนภาระ
ของครอบครัวในที่สุด อีกทั้งนําไปสูปญหาครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทกันบอย ๆ เกิดความ
แตกแยกภายในครอบครัว เปนตน
1.2.3 โทษและภัยตอสังคมและเศรษฐกิจ ผูที่เสพสารเสพติด นอกจากจะเปนผูที่
มีความรูสึกวาตนเองดอยโอกาสทางสังคมแลว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่นําไปสูปญหา
สังคมสวนรวมได เชน กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาอุบัติเหตุ และปญหาโรคเอดส
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เป นต น นับ วา เป นการสู ญ เสี ยทรัพ ยากรบุค คลอัน มีค า ตลอดจนทรั พ ย สิ น ของตนเองและ
สวนรวมอยางไรประโยชน ทําใหเปนภาระของสังคมสวนรวม ในการจัดสรรบุคลากร แรงงาน
และงบประมาณในการปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดสารเสพติด
1.2.4 โทษและภัยตอประเทศชาติ ผูที่เสพสารเสพติดอาจกลาวไดวาเปนผูที่บอน
ทําลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากผูที่เสพสารเสพติดทําใหรัฐบาลตองสูญเสีย
กําลังคนและงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล เพื่อใชจายในการปราบปรามและบําบัดรักษา
ผูติดสารเสพติด เกิดความไมสงบสุขของบานเมือง ทําใหเศรษฐกิจทรุด บั่นทอนความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ตองสูญเสียกําลังสําคัญของชาติอยางนาเสียดาย โดยเฉพาะถาผูที่เสพสารเสพติด
เปนเยาวชน
เรื่องที่ 2 แนวทางการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด
ปญหายาเสพติดเกิดขึ้นไดเพราะมีสถานการณ สองอยางประกอบกัน คือ มีผู ตองการ
ใช ย าอยู ใ นสั งคม กั บมี ย าเพื่ อ ตอบสนองความตอ งการของผู ใช ซึ่ งองค ป ระกอบทั้ง สองนี้
ตา งฝ า ยตา งส ง เสริม สนับ สนุนซึ่ งกัน และกั นแบบลู กโซ ดัง นั้น การแกไขปญหายาเสพติ ด
จึง ตอ งดํา เนิ น การกับ องคป ระกอบทั้ง สองอยา งไปพรอ ม ๆ กัน คือ จะตอ งลดปริม าณ
ความตองการยาเสพติดลง ในขณะเดียวกันก็จะตองลดปริมาณของยาเสพติดในตลาดดวย
การปองกันพฤติกรรมการใชยาของมนุษยที่เกิดจากการคิดพึ่งยาและหวังผลจากฤทธิ์ยา
ซึ่งบุคคลในขายที่ตองปองกันไมใหทํา พฤติกรรมใชยาเสพติดอาจแบงออกเปน 3 กลุมดวยกัน
คือ กลุมที่ยังไมเคยใชยา และยังไมเริ่มใชยา กลุมที่เคยใชยา และกลุมที่ใชยาเปนประจําหรือติด
ยาที่ผานการบําบัดรักษาและเลิกใชยาติดยามาแลว
การมี ส ว นร ว มในการรณรงค ก ารป อ งกั น การสารเสพติ ด ในชุ ม ชน ได แ ก
1. การปองกันในวงกวาง เปนการปองกันโดยเนนเปาหมายที่สังคมโดยทั่วไป
มุง สร า งสั ง คมให ต ระหนั ก ถึ ง พิ ษ และภั ยของยา ลดความต องการของสั ง คม และลดการ
ตอบสนองของยาเสพติด ซึ่งการดําเนินงานมีหลายรูปแบบ เชน การพัฒนาสุขภาพ การสราง
เสริมศีล ธรรม การใชกฎหมาย การพั ฒนาสั งคม ฯลฯ กลวิธีของการปองกันใน แนวกวา ง
ไดแก
1.1 การใหการศึกษาในการถายทอดความรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูทักษะและ
ประสบการณในการสรางคุณภาพชีวิตและการไมพึ่งพายาเสพติด โดยเนนถึงการพัฒนาตนเอง
และจิตใจใหมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีคุณคา สรางสุขนิสัย และฝกทักษะในการประกอบอาชีพ
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1.2 การใหขอมูล และขาวสาร เปนการใหขอมูลและขา วสารที่ถูกตองของ
ป ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ ให ชุ ม ชนได วิ เ คราะห เลื อ กข อ มู ล และตั ด สิ น ใจด ว ยตนเอง
ในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง
1.3 การจัดกิจกรรมทางเลือก เพื่อเปนทางเลือกในการใชเวลาชวยเบี่ยงเบน
ความสนใจจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
2. การปองกันในวงแคบ มุงเนนเฉพาะบุคคลบางกลุม หรือชุมชน บางแหงที่
เสี่ยงตอปญหาการเสพติด ไดแก
2.1 การฝกอบรม เปนการฝกอบรมแกกลุมแกนนําและกลุมประชาชนใหมี
ความรู ดานการปองกันการเสพติด การใชยาในทางที่ถูก โดยมีจุดประสงคใหกลุ มแกนนํา
ประยุกตความรูนั้นไปปฏิบัติในชุมชนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น สวนกลุมประชาชนนั้น
ใหมีความรูและมีพฤติกรรมตอตานการเสพติดโดยตรง
2.2 การรณรงค เปนการเผยแพรขาวสารโดยการระดมสื่ อตา ง ๆ ภายใต
ขอบเขตที่กําหนดไว ใหประชาชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปญหาและเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหา
2.3 การปฏิบัติการทางสั งคม เปนวิธีการที่หวังผลของการเปลี่ ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เชน ขจัดแหลงมั่วสุม กวาดลางแหลงผลิต ฯลฯ
3. การปองกันกรณีพิเศษ เปนการปองกันที่เนนในวงแคบที่สุดโดยเปาหมายอยูที่
ผูคา ผูติดยาเสพติด หรือผูที่มีความเสี่ยงสูง และครอบครัว ไดแก
3.1 การวิเคราะหปญหา เพื่ อใหผู ติดยาไดทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ปญหาของตนในการติดยา
3.2 การใหคําปรึกษาแนะนํา เปนการใหแนวทางปฏิบัติสําหรับเลือกปฏิบัติ
ในกรณีที่เกิดปญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาเสพติด
3.3 การใหคําปรึกษาแกครอบครัว เพื่อลดความกดดันในครอบครัว และให
แนวปฏิบัติแกครอบครัวของผูติดยาเสพติดหรือผูที่มีความเสี่ยงสูง
3.4 การใหสุ ขศึกษา เปนการใหความรูเรื่องยาและสุ ขภาพอยา งถูกตอง
เพื่อปองกันการกลับไปใชยาในทางที่ผิดอีก
3.5 การใหกํ า ลั งใจ เพื่ อ เพิ่ มกํ า ลั งใจให แก ผู ติด ยาในขณะที่กํ า ลั งเผชิ ญ
ปญหาที่อาจนําไปใชในทางที่ผิดอีก
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3.6 การฝกอาชีพ เพื่อเปนแนวทางในการดํารงชีวิตตามความสามารถและ
ความถนัดของตนเปนการลดความกดดันดานเศรษฐกิจ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
กลวิธีทุกอยางสามารถนําไปปฏิบัติพ รอมๆ กันไดหลายกลวิธีไมวาจะเปน
การปองกันในระดับไหน หรือมีวัตถุประสงคเพื่ อปองกันมิใหเกิดการใชยาในทางที่ผิ ด หรือ
ปองกันการติดซ้ําซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการปองกันและแกปญหาการติดสารเสพติด ทุกฝายที่
เกี่ยวของควรเขามามีสวนรวมดําเนินการอยางจริงจัง
เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสารเสพติด
3.1 ประเภทของยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายไดแบงประเภทของยาเสพติดใหโทษ
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน ฝน เปนตน หามมิให
ผูใด ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 1 เวน
แตเพื่อประโยชนทางราชการตามที่ รมต.ฯ อนุญาตเปนหนังสือเฉพาะราย ผูฝาฝนระวางโทษ
ตั้งแต 1 ปถึงประหารชีวิต แลวแตจํานวนยาเสพติดที่จําหนายหรือมีไวในครอบครอง
3.1.2 ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน กฎหมายหามมิใหผูใดผลิต
นําเขา หรือสงออก ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 2 แตสามารถจําหนายหรือมีไวในครอบครอง
ไดเมื่อไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือ
สาธารณสุขจังหวัด สําหรับการมีไวในครอบครองที่ไมเกินจํานวนที่จําเปนสําหรับใชรักษาโรค
เฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมตองขออนุญาต ผูฝาฝนระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 5 ป ถึงจําคุกตลอดชีวิตแลวแตความหนักเบาของความผิด
3.1.3 ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มียาเสพติดประเภท 2 เปนสวนผสมอยู
ดวย เชน ยาแกไอผสมโคเคอีน เปนตน กฎหมายหามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออก ซึ่งยา
เสพติดใหโทษประเภท 3 เวนแตไดรับอนุญาต ซึ่งตองเปนรานคาที่ไดรับอนุญาตใหผลิต ขายนํา
หรือสงเขาในราชอาณาจักรประเภทยาแผนปจจุบันและมีเภสั ชกรประจําตลอดเวลาที่เปดทํา
การ ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ถึงจําคุกไมเกิน 3 ป
3.1.3 ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือ
ประเภท 2 กฎหมายหามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกหรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด
ใหโทษประเภท 4 เวนแตรัฐมนตรีอนุญาต ผูฝาฝนระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป – 10 ป
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3.1.3 ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน
กัญชา พื ชกระทอม เปนตน กฎหมายมิให ผู ใดผลิ ต จํ า หน า ย นํา เขา ส ง ออก หรือมีไวใ น
ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีอนุญาต ผูฝาฝนระวางโทษจําคุก
ตั้งแต 2 ป – 15 ป
3.2 บทลงโทษเกี่ยวกับสารระเหย
ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 กํา หนดมาตรการควบคุม
ไม ให นํ า สารระเหยมาใช ในทางที่ผิ ด ไว ห ลายประการและกํ า หนดใหผู ฝ า ฝ น ไม ปฏิ บั ติต าม
มาตรการดังกลาว มีความผิดและตองรับโทษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 กํา หนดให ผู ผ ลิ ต ผู นํ า เข า หรื อ ผู ข ายสารระเหย ต อ งจั ด ให มี ภ าพหรื อ
ขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหย
ดังกลาว ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
3.2.2 หามไมใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ เวนแต
เปนการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3.2.3 หามไมใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูอื่นซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปน
ผูติดสารระเหย ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
3.2.4 หามไมใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่น
ใชสารระเหย บําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3.2.5 หามไมใหผู ใดใชสารระเหยบํา บัดความตองการของรางกายหรือ จิตใจ
ไมวาโดยวิธีสูดดมวิธีอื่นใด ผูฝาฝนตองรับโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ การเสพติดสารระเหย นอกจากจะเปนโทษตอรา งกายแล ว ยังเปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมายดวย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ที่มีการออกพระราชบัญญัติและระเบียบตางๆ ใชกัน
อยูในปจจุบันมีหลายฉบับ ซึ่งสามารถจัดเปนกลุมๆ ได คือ
3.3.1. กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวยา ไดแก
1) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
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2) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
3) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2535
4) พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533
5) พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495
3.3.2. กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการ ไดแก
1) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
2) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
3) พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาจึงควรศึกษาทําความเขาใจถึงขอกําหนดการกระทําผิดและ
บทลงโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดพรอมทั้งควรแนะนําเผยแพรความรู
ดังกล าว แกเพื่ อน สมาชิกในครอบครัว และประชาชนในชุมชนใหตระหนักถึงโทษภัยของยา
เสพติด รวมทั้งรวมกันรณรงคปองกันการแพรระบาดสูเด็กและเยาวชนในชุมชน ตอไป
ทั้งนี้ การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาจะกระทําในหรือนอกประเทศตองรับ
โทษในประเทศ ซึ่งถารับโทษจากตางประเทศมาแลว ศาลอาจลดหยอนโทษใหตามสมควรและ
ตามที่กล า วไวในตอนตนถึ งความจริงจั งในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึ งมี การ
กําหนดใหการกระทําบางอยางตองรับโทษหนักกวากฎหมายอื่น เชน กําหนดโทษใหผูพยายาม
กระทําความผิดตองระวางโทษเสมือนกระทําความผิดสําเร็จ ซึ่งตามกฎหมายอาญาผูพยายาม
กระทําความผิดจะรับโทษเพียง 2 ใน 3 ของโทษมีกําหนดสําหรับความผิดนั้นเทานั้น นอกจากนี้
ผูสนับสนุน ชวยเหลือ ใหความสะดวกผูกระทําความผิด ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทํา
ความผิด และทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด จะตอง ถูกศาลสั่งริบ นอกจากพิสูจนได
วาทรัพ ยสินนั้นไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิด และในเรื่องการสื บทราบ การกระทําผิ ด
เจ า หนา ที่มีอํา นาจเรียกบุคคลใดใหถอยคําส งบัญชีเอกสารหรือหลั กฐานใด ๆ ประกอบการ
พิจารณาและมีอํานาจเขาไปในเคหสถานเมื่อตรวจคนหลักฐานในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามี
การกระทํา ความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อตรวจสอบและพบหลั กฐานการกระทํา ความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและสอบสวนผูกระทํา ผิดและทํา สํานวนฟองศาล
ตอไปตามกระบวนพิจารณาของศาลซึ่งโทษที่จ ะไดรับสํ าหรับผู กระทําความผิดจะเปนโทษที่
หนักเนื่องจากความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนความผิดรา ยแรงที่แตละชาติไดใหความสํา คัญ
ตามที่กลาวไวในขางตน
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กิจกรรมทายบทที่ 7
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหผูเรียนอธิบายผลกระทบและการแพรระบาดของสารเสพติดที่มีตอตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและประเทศชาติ
2. ใหผูเรียนบอกแนวทางการปองกันสารเสพติดในชุมชน
3. ผูเรียนมีสวนรวมในการรณรงคปองกันสารเสพติดในชุมชนอยางไร
กิจกรรมที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถกู ตองที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหวัยรุนติดสิ่งเสพติดนอยทีส่ ุด .
ก. อิทธิพลจากพอแม
ค. คานิยมในหมูวัยรุน
ข. อยากรูอยากลอง
ง. ความเชื่อที่ผิด
2. เหตุใดผูติดยาเสพติดจึงมักกออาชญากรรม
ก. ประชดตัวเอง
ค. ไมสามารถควบคุมสติได
ข. ตองการเงินไปซื้อยา
ง. ไมพอใจสิ่งแวดลอมตัวเอง
3. โรงพยาบาลใดที่รับผิดชอบผูติดสิ่งเสพติด
ก. โรงพยาบาลสงฆ
ข. โรงพยาบาลธัญญารักษ
ค. โรงพยาบาลพระประแดง
ง. โรงพยาบาลบําราศนราดูร
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บทที่ 8
ทักษะชีวิตเพือ่ สุขภาพจิต
สาระสําคัญ
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสําคัญของทักษะชีวิตทั้ง 10 ประการ และสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในการทํางาน การแกปญหาชีวิตครอบครัวของตนเองได
อยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถนํากระบวนการทักษะชีวิตไปใชในการแกปญหาแกครอบครัว
ผูอื่นได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิตไดทั้ง 10 ประการ
2. อธิบายทักษะชีวิตที่จําเปนไดอยางนอย 3 ประการ
3. นํ า ทั ก ษะชี วิ ต ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการปรั บ ตั ว และแก ป ญ หาชี วิ ต ครอบครั ว ได
อยางเหมาะสม
4. แนะนํากระบวนการทักษะชีวิตในการแกปญหาแกครอบครัว เพื่อน และผูอื่นได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ
เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตทีจ่ ําเปน 3 ประการ
- ทักษะการตระหนักรูในตน
- ทักษะการจัดการกับอารมณ
- ทักษะการจัดการกับความเครียด
เรื่องที่ 3 การประยุกตใชทักษะชีวิตในการทํางาน การปรับตัวและการแกปญหาชีวิต
เรื่องที่ 4 การแนะนํากระบวนการทักษะชีวิตในการแกปญหากับผูอื่น
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของทักษะชีวติ 10 ประการ
ทักษะชีวิตจะมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมและสถานที่ อยางไรก็ตาม มีทักษะ
ชีวิตอยูกลุมหนึ่งที่ถือเปนหัวใจสําคัญที่ทุกคนควรมี โดยองคการอนามัยโลกไดกําหนดไวดังนี้
1.1. ทั กษะการตัด สิน ใจ (Decision Making) เป นความสามารถในการตั ดสิ นใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตไดอยา งมีระบบ เชน ถา บุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กระทําของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมิน
ทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดี
ทั้งรางกายและจิตใจ
1.2. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถในการจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปน
ปญหาใหญโตเกินแกไข
1.3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความสามารถในการคิดที่
จะเปนสวนชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพื่อคนหาทางเลือกตางๆ
รวมทั้ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในแต ล ะทางเลื อ ก และสามารถนํ า ประสบการณ ม าปรั บ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
1.4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนความสามารถใน
การคิดวิเคราะหขอมูลตางๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวเราที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิต
1.5. ทั ก ษะการสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Communication)
เปนความสามารถในการใชคําพูด และทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองได
อยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตาง ๆ
1.6. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship)
เป น ความสามารถในการสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งกั น และกั น และสามารถรั ก ษา
สัมพันธภาพไวไดยืนยาว
1.7. ทักษะการตระหนักรูในตน (Self-Awareness) เปนความสามารถในการคนหา
รูจั กและเขา ใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสี ยของตนเอง รูความตองการและสิ่งที่ไมตองการของ
ตนเองซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียด หรือสถานการณตาง ๆ และทักษะนี้ยัง
เปนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็น
อกเห็นใจผูอื่น เปนตน
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1.8. ทัก ษะการเขาใจและเห็น ใจผูอื่ น (Empathy) เปนความสามารถในการเข า
ใจความเหมือนหรือความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา
ศาสนา ความเชื่อ สีผิ ว อาชีพ ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา เกิดการชวยเหลื อ
บุคคลอื่นที่ไดรับความเดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส เปนตน
1.9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotion) เปนความสามารถในการรับรู
อารมณของตนเองและผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับ
อารมณโกรธและความเศราโศกที่สงผลทางลบตอรางกายและจิตใจไดอยางเหมาะสม
1.10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) เปนความสามารถในการรับรู
ถึง สาเหตุข องความเครี ยด รูวิ ธี ผ อนคลายความเครี ยด และแนวทางในการควบคุ มระดั บ
ความเครียด เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหา
ดานสุขภาพ
เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จําเปน 3 ประการ
2.1 ทักษะการตระหนักในตน
การรูจักตนเองนับเปนพื้นฐานสําคัญที่เราควรเรียนรูเปนอันดับแรก
สุ ด ในชี วิ ต เนื่ อ งจากการรู จั กตนเองจะนํ า ไปสู ก ารมี เ ป า หมายที่ ชั ด เจนในการดํา เนิ น ชี วิ ต
เนื่องจากรูวาตนมีความถนัด ความชอบ และความสามารถในดานใด ดังนั้น จึงรูวาตนควรจะเรียน
อะไร ประกอบอาชีพอะไร ควรแสวงหาความรูอะไรเพิ่มเติม
การรูจักวิธีเฉพาะตัวที่ตนถนัดในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานตาง ๆ
ของตนเองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน รูเทคนิคการเรียนหนังสือของตนวาควรใชวิธีใด
จึงประสบผลสําเร็จ รูตัววาความจําไมดี จึงตองใชวิธีจดอยางละเอียด และทบทวนบทเรียน
อยางสม่ําเสมอ เปนตน
การพัฒนาทักษะการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรู
วาปญหานั้นมีสาเหตุมาจากตนหรือไม และรูวาตนเองควรปรับอารมณเชนใด เมื่อยามเผชิญ
ปญหาและควรหาวิธีการใดที่เหมาะสําหรับตนเองมากที่สุดในการแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี
การคนพบความสุขที่แทจริงในสิ่งที่ตนเลือกทํา เนื่องจากรูวาอะไรที่ทําแลวจะ
ทําใหตนเองมีความสุขได นําไปสูการเรียนรูและเขาใจผูอื่นไดมากยิ่งขึ้น อันเปนการลดปญหา
ความขัดแยงและนําไปสูมิตรภาพที่ดีตามมาตรงกันขามกับผูที่ไมรูจักตนเอง ซึ่งมัก ใชชีวิตโดย
ปลอยไปตามกระแสสังคม เลียนแบบ ทําตามคนรอบขาง โดยขาดจุดยืนที่ชัดเจน สุดทายเขาจึงไม
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สามารถพบกับความสุขที่แทจริงในชีวิตได และนําไปสูปญหามากมายตามมา คนที่ไมรูจักตนเอง
ยามเมื่อตองเผชิญหนา กับปญหา โดยมากแล วมักจะไมดูวา ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตนเอง
หรือไม แตมักโทษเหตุการณหรือโทษผูอื่นเอาไวกอน จึงเปนการยากที่จะแกปญหาใหลุลวงไป
ไดดวยดี
การฝกฝนทักษะการรูจักตนเองจึงควรเริ่มตั้งแตวัยเยาว โดยพอแมเปนบุคคล
สําคัญแรกสุดในการชวยลูกคนหาตนเอง โดยเริ่มจากเปดโอกาสที่หลากหลาย พอแมควรสราง
โอกาสที่หลากหลายในการใหลูกไดเรียนรูทดลองในสิ่งตางๆ ใหมากที่สุด เชน การทํางานบาน
กิจกรรมตางๆ ที่ลูกสนใจ โดยพอแมทําหนาที่เปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการใหลูก
ไดเรียนรูจากประสบการณตางๆ การทํางานอาสาสมัครตางๆ การเขาคายอาสาพัฒนา การเขา
คายกีฬา ไมใชตามใจลูกทุกเรื่อง ควรใหอิสระในความคิดและการตัดสินใจบาง
การเรียนรูจักตนเองอยางถองแท นับเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญมากยิ่งกวา
การเรียนรูใดๆ การเรียนรูจักตนเองเปนกระบวนการเรียนรูระยะยาวตลอดทั้งชีวิต อันนํามาซึ่ง
ความสุข และเปนรากฐานของความสําเร็จในชีวิต โดยพอแมเปนบุคคลสําคัญ ผูเปดโอกาสให
ลูกไดรูจักตนเอง และเปนกระจกบานแรกที่สะทอนใหลูกไดเห็นอยางถูกตองวาตัวตนที่แทจริง
ของเขานั้นเปนเชนไร
2.2. ทักษะการจัดการกับอารมณ
อารมณ คือ สภาวะของรางกายซึ่งถูกยั่วยุ จนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
วิทยาหลาย ๆ อยาง เชน ใจสั่น ชีพจรตนเร็ว การหายใจเร็วและแรงขึ้น หนาแดง เปนตน ในอีก
ทัศนะหนึ่ง อารมณ คือความรูสึ ก ซึ่งเกิดขึ้นเพียงบางสวนจากสภาวะของรางกายที่ถูกยั่วยุ
อาจเปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจก็ได อามรณยังเปนสิ่งที่คนเราแสดงออกมาดวยน้ําเสียง
คําพูด สีหนา หรือทาทาง
วิธีจัดการกับอารมณ
1. มองโลกในแงดี เมื่อเรามีความคิดที่ทําใหซึมเศรา เชน “ฉันทําวิชาเลขไมได” ใหคิด
ใหมวา “ถา ฉันไดรับความชวยเหลื อที่ถูกตองฉันก็จ ะทําได” แล วไปหาครู ครูพิ เศษ หรือให
เพื่อนชวยติวให
2. หาสมุดบันทึกสักเลมไวเขียนกอนเขานอนทุกวัน ในสมุดบันทึกเลมนี้ หามเขียนเรื่อง
ไมดี จงเขียนแตเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ตอนแรกอาจจะยากหนอย แตใหเขียน เชน มีคน
แปลกหนายิ้มให ถาไดลองตั้งใจทํามันจะเปลี่ยนความคิดใหเรามองหาแตเรื่องดีๆ จากการศึกษา
พบวา คนที่คิดฆาตัวตายมีอาการดีขึ้นหลังจากเริ่มเขียนบันทึกเรื่องดี ๆ ไดเพียงสองสัปดาห
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3. ใชเวลาอยูกับคนที่ทําใหเราหัวเราะได
4. ใส ใจกับความรูสึกของตนเองในเวลาแตล ะชวงวัน การตระหนักรูถึงอารมณ ของ
ตัวเองจะทําใหเราจับคูงานที่เราตองทํากับระดับพลังงานในตัวไดอยางเหมาะสม เชน ถาเรารูสึก
ดีที่สุดตอนเชา แสดงวาตอนเชา คือ เวลาจัดการกับงานเครียด ๆ เชน ไปเจอเพื่อนที่ทําราย
จิตใจเรา หรือคุยกับครูที่เราคิดวาใหเกรดเราผิด ถาปกติเราหมดแรง ตอนบายใหเก็บเวลาชวง
นั้นเอาไวทํากิจกรรมที่ไมตองใชพลังทางอารมณมาก เชน อานหนังสือหรืออยูกับเพื่อน อยาทํา
อะไรเครียดๆ เวลาเหนื่อยหรือเครียด
5. สังเกตอารมณตัวเองในเวลาชวงตาง ๆ ของเดือน ผูหญิงบางคนพบวา ชวงเวลาที่
ตัวเองอารมณไมดีสัมพันธกับรอบเดือน
6. ออกกําลังกาย การออกกําลังกายชวยใหเราแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ การออก
กําลังกายอยางนอยแควันละ 20 นาที สามารถทําใหรูสึกสงบและมีความสุขได การออกกําลัง
กายจะชวยเพิ่มการผลิตเอนดอรฟนของรางกายดวย ที่ทําใหเกิดความรูสึกดีและมีความสุขตาม
ธรรมชาติ โดยไมตองพึ่งยาเสพติด
7. รูจักไตรตรอง แยกแยะ
8. ฟงเพลง งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบวา จังหวะของเสียงเพลงชวยจัดระเบียบความคิดและ
ความรูสึกมั่นคงภายในจิตใจ และชวยลดความตึงเครียดของกลามเนื้อ
9. โทรหาเพื่อน การขอความชวยเหลือทําใหคนเรารูสึกผูกพันกับคนอื่นและรูสึกโดด
เดี่ยวนอยลง
10. การโอบกอดชวยใหรางกายหลั่งฮอรโมนที่ทําใหรูสึกดีออกมา ซึ่งจะชวยใหเรารับมือ
กับอารมณได อยูทามกลางคนที่มีความสุข อารมณดี
2.3. ทักษะการจัดการความเครียด
ความเครียด คือ การหดตัวของกล า มเนื้อ ส วนใดส วนหนึ่งหรือหลายส วนของ
รางกายนั่นเองซึ่งทุกคนจําเปนตองมีอยูเสมอในการดํารงชีวิต เชน การทรงตัวเคลื่อนไหวทั่วๆ
ไป มี ก ารศึ ก ษาพบว า ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ราคิ ด หรื อ มี อ ารมณ บ างอย า งเกิ ด ขึ้ น จะต อ งมี ก ารหดตั ว
เคลื่ อนไหวของกล า มเนื้ อแหง ใดแห งหนึ่ง ในรา งกายเกิดขึ้ นควบคูเสมอ ความเครี ยดมีทั้ ง
ประโยชนแ ละโทษ แตค วามเครีย ดที่เ ปน โทษนั้น เปนความเครีย ดชนิดที่ เกิ นความจํ า เป น
เปนอุปสรรคและอันตรายตอชีวิต
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2.3.1 ผลของความเครียดตอชีวิต
ผลตอสุขภาพทางกาย ไดแก อาการไมสบายทางกายตาง ๆ เชน ปวดหัว
ปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ของรางกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ
อาการทองผู ก ทองเสียบอย นอนไมหลับ หอบหืด เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน ผลตอ
สุ ข ภาพจิ ต ใจ นํ า ไปสู ค วามวิ ต กกั ง วล ซึ ม เศร า กลั ว อย า งไร เ หตุ ผ ล อารมณ ไม มั่ น คง
เปลี่ยนแปลงงายหรือโรคประสาทบางอยาง
2.3.2 สาเหตุของความเครียด
1) สภาพแวดลอมทั่วไป เชน มลภาวะ ไดแก เสียงดังเกินไปจาก
เครื่องจักร เครื่องยนต อากาศเสียจากควันทอไอเสีย น้ําเสีย ฝุนละออง ยาฆาแมลง การอยูกัน
อยางเบียดเสียดยัดเยียด เปนตน
2) สภาพเศรษฐกิจที่ไมนาพอใจ เชน รายไดนอยกวารายจาย เปนตน
3) สภาพแวดล อมทางสั งคม เชน การสอบแขงขันเขาเรียน เขาทํางาน
เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง เปนตนมีสัมพันธภาพกับคนอื่น ๆ ที่ไมราบรื่น มักมีขอขัดแยง ทะเลาะ
เบาะแวงกับคนอื่นเปนปกติวิสัยความรูสึกตนเองต่ําตอยกวาคนอื่น ตองพยายามตอสูเอาชนะ
ตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น
2.3.3 วิธีลดความเครียด
1) วิธีแกไขที่ปลายเหตุ ไดแก การใชยา เชน ยาหมอง ยาดม ยาแกปวด ยาลด
กรดในกระเพาะ ยากลอมประสาท แตวิธีการดังกลาวไมไดแกไขความเครียด ที่ตนเหตุ อาจทําให
ความเครียดนั้นเกิดขึ้นไดอีก
2) วิ ธี แ ก ไ ขที่ ต น เหตุ ได แ ก แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ อื้ อ อํ า นวย
ตอการกอใหเกิดความเครียด เชน หางานอดิเรกที่ชอบทํา ฝกการออกกําลังกาย บริหารรางกาย
แบบงาย ๆ เปนตน
3) เปลี่ยนแปลงนิสัยและทัศนคติตอการดําเนินชีวิต เชน ลดการแขงขัน
ผอนปรน ลดความเขมงวดในเรื่องตางๆ
4) หาความรูความเขาใจเกี่ยวกับโภชนาการ
5) สํารวจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอตัวเองและผูอื่น เชน มองตัวเอง
ในแงดี มองผูอื่นในแงดี เปนตน
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6) สํ า รวจและปรั บ ปรุ ง สั ม พั น ธภาพต อ คนในครอบครั ว และสั ง คม
ภายนอก
7) ฝ ก ผ อ นคลายโดยตรง เช น การฝ ก หายใจให ถู ก วิ ธี การฝ ก สมาธิ
การนวด การออกกําลังกายแบบงายๆ การฝกผอนคลายกลามเนื้อ การสํารวจทานั่ง นอน ยืน
เดิน การใชจิตนาการ นึกถึงภาพที่รื่นรมย
เรื่องที่ 3 การประยุกตใชทกั ษะชีวติ ในการทํางาน การปรับตัวและการแกปญ
 หาชีวิต
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเปนสาเหตุหนึ่งที่กระตุนใหคนเราเกิดความเครียดการมี
ความสามารถในการแกปญหาไดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากเทาใดก็จะหายเครียด ไดมากและ
เร็วขึ้น การเรียนรูวิธีแกปญหาที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพจึ งเปนสิ่ งจํ า เปนตอการคลาย
ความเครียดในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. แสดงสี หนาทาทาง คํา พูด หรือแสดงอารมณตอบโตออกมาทันที วิธีการชวย
ปลดปลอยความเครียดของตนเองได แตอาจทําใหคนรอบขางเครียด หรือเกิดความขัดแยงกับ
ผูอื่นได จึงควรฝกระงับอารมณและคิดกอนทํา
2. ทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อคลายเครียด เชน ออกกําลังกาย เลนดนตรี การปลูกตนไม ทําให
หายเครียดไดชั่วคราว เมื่อปญหายังไมไดรับการแกไขความเครียดก็ยังคงอยูและอาจมีปญหา
อื่นๆ เพิ่มมาอีก
3. การขอความชวยเหลือจากผูอื่น วิธีนี้มีสวนดีคือทําใหมีความรูสึกอบอุนใจวาไมได
ถูกทิ้งแตควรลองหัดแกปญหาดวยตนเองเสียกอน ถา แกไขไมไดจริง ๆ จึงขอความชวยเหลื อ
จากผูอื่น
4. การยอมรับวาเปนความผิดของตนเอง
5. การโทษวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนความผิดของผูอื่น
6. คิดแกปญหาและลงมือแกปญหาตามที่คิดไว
เรื่องที่ 4 การแนะนํากระบวนการทักษะชีวิตในการแกไขปญหากับผูอนื่
4.1 วิธีจัดการกับอารมณและความเครียดที่เกิดจากสาเหตุทางรางกาย
4.1.1 รวมกิจกรรมนันทนาการกับบุคคลอื่น
4.1.2 ออกกําลังกายสม่าํ เสมอ
4.1.3 พักผอนใหพียงพอ
4.1.4 หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด
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4.1.5 รับประทานอาหารที่เปนประโยชน
4.2 วิธีจัดการกับอารมณและความเครียดที่เกิดจากสาเหตุทางจิตใจ
4.2.1 สูกับปญหาเผชิญหนากับความจริง แกปญหาดวยเหตุผล
4.2.2 มั่นใจในความสามารถของตนเอง
4.2.3 ควบคุมอารมณของตนเองได
4.2.4 ทําจิตใจใหสดชื่นแจมใส
4.2.5 ไมวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังมาไมถึง
4.2.6 มองโลกในแงดี คิดบวก
4.2.7 เชื่อฟงพอแม ครู อาจารย
4.2.8 ใชหลักธรรมในศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ
4.2.9 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4.3 เทคนิคการจัดการอารมณและความเครียด เชน
4.3.1 การฝ ก สมาธิ แ บบอยู กั บ ที่ เป น การฝ ก รวบรวมจิ ต ใจให มี พ ลั ง
เมื่ อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ไดถูกวิธีจะชวยเสริ มสภาพจิ ตใจ ใหเกิดความสงบหนักแนน มั่นคง จิ ตใจพลั ง
เขมแข็ง สามารถขจัดความเครียดได เชน การนั่งสมาธิ นับลมหายใจเขา – ออก
4.3.2 การฝกสมาธิแบบเคลื่อนไหว เชน การวิ่งสมาธิ หมายถึง การวิ่งเหยาะ ๆ
พรอมทําสมาธิดวยการกําหนดจิตและภาวนา “ พุทธ – โธ ” ในระหวางที่หายใจเขาออก เพื่อเปน
การออกกําลังกายและออกกําลังจิตไปพรอมกับวิธีการฝกสมาธิ
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กิจกรรมทายบทที่ 8
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. ทักษะชีวิต 10 ประการมีอะไรบางจงอธิบาย
2. จงยกตัวอยางของทักษะชีวิตที่ผูเรียนคิดวาจําเปนในการดํารงชีวิตมาอยางนอย 3
ประการ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบมาพอสังเขป
3. ผูเรียนมีวิธีการจัดการกับความเครียดของตนเองอยางไร จงอธิบาย
4. หากเพื่อนของผูเรียนมีความเครียด ผูเรียนจะแนะนําใหเพื่อนจัดการกับความเครียด
ไดอยางไรบาง
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บทที่ 9
อาชีพผลิตจําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
สาระสําคัญ
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสํา เร็จรูป ขั้นตอนการ
ดําเนินการธุรกิจ การจัดตกแตงราน การวางสินคา และคุณสมบัติของรานอาหารหรือสถานที่
จําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย และลักษณะธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูปได
2. อธิบายขั้นตอนการดําเนินการของธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูปได
3. อธิบายการจัดตกแตงรานและการวางสินคาตามหลักสุขาภิบาล
4. บอกคุ ณ สมบั ติข องรา นอาหารหรือ สถานที่ จํ า หน า ยอาหารสํ า เร็จ รู ป ตามหลั ก
สุขาภิบาล
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ลักษณะธุรกิจผลิตอาหารสําเร็จรูป
เรื่องที่ 2 วิธกี ารดําเนินงานของธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป
เรื่องที่ 3 คุณสมบัติรานอาหารหรือสถานที่จําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
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เรื่องที่ 1 ลักษณะธุรกิจผลิตอาหารสําเร็จรูป
ประเทศไทยมีผลผลิตจากการเกษตรกรรมประเภทอาหารที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู
กับ ศั ก ยภาพแต ล ะภู มิ ภาคที่ แ ตกต า งกั น ไป การนํ า ผลผลิ ต จากการเกษตรมาแปรรู ป เป น
ผลิ ตภัณ ฑอาหารสํ าเร็จรูป แลวกระจายสิ นคา สูตลาดผูบริโภคตลาดภายในประเทศ ตลาด
อาเซียน และตลาดในภูมิภาคอื่นทั่วโลก เปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดอาชีพสําหรับผูที่สนใจ
การถนอมอาหารในปจจุบันใชวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปวัตถุดิบจํานวน
มากพรอม ๆ กันเปนผลิ ตภัณ ฑ อาหารสํ า เร็จ รูปหรือกึ่งสํ า เร็จ รูป หรือปรับปรุงกรรมวิธีการ
ถนอมอาหารสมัยโบราณใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีขึ้นทั้งในดานความสะอาด สี กลิ่น รส เนื้อ
สัมผัส และเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารนั้นใหไดนาน เทคโนโลยีการถนอมผลิตผลการเกษตรตอง
อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน ความรูพื้นฐานทางสังคมธุรกิจและการจัดการควบคูกับ
ความรูในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหม หรือปรับปรุงของเดิมใหดี
ยิ่งขึ้นทั้งในลักษณะที่มองเห็นหรือสัมผัสได เชน สี กลิ่น ความนุม ความเหนียว รวมทั้งสิ่งที่มอง
ไมเห็น เชน คุณคาทางโภชนาการ
ผลิตภัณฑอ าหารสําเร็จรู ป หมายถึง อาหารที่ไดผา นขั้นตอนการหุงตม หรือ
กระบวนการ แปรรูปผลิตผลการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหอาหารนั้นสามารถเก็บไดเปน
เวลานานพอสมควรโดยไมเนาเสีย สามารถดื่มหรือรับประทานไดทันทีเมื่อตองการจะอุนหรือไม
อุนใหรอนกอนรั บประทานก็ได ผลิ ตภัณ ฑประเภทนี้ที่รูจั กกันแพรหลาย คือ อาหารบรรจุ
กระปอง เชน สับปะรดกระปอง หรือบรรจุกลอง เชน นมสด เปนตน
ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็ จรูป หมายถึง อาหารที่ไดผ านขั้นตอนการหุงตมหรือ
กระบวนการแปรรูปแลว และสามารถเก็บไวไดนานเชนเดียวกัน จะตองนําไปหุงตมและปรุงรส
หรือปรุงแตงกอนจึงจะรับประทานได เชน น้ําผลไมเขมขน ซึ่งตองผสมน้ํากอนดื่ม น้ําพริกแกง
เปนตน
การแปรรู ป หรื อ การถนอมอาหาร โดยหลั กใหญ คือ การทํา ลายหรือฆ า
เชื้อจุ ลิ นทรียที่มีอยูหรืออาจเกิดขึ้นในอาหาร และทําใหเกิดการเนา เสียใหหมดไป ปจจุ บัน
ผลิ ตผลการเกษตรมีมากขึ้น และประชากรมากขึ้นจึ งไดมีการศึกษาคนควาและทดลองใช
เทคโนโลยี เพื่อถนอมผลิตผลการเกษตรใหสามารถเก็บไวไดนาน เชน การใชความรอนจากไอ
น้ํา เพื่อฆ า เชื้อจุ ลินทรียในการทําอาหารกระปอง การใชรังสี แกมมา เพื่ อยับยั้งหรือทํา ลาย
ปฏิกิริยาของเอนไซมทําใหการเปลี่ยนแปลงทางเคมีชาลง และเปนการทําลายการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย กรรมวิธีการถนอมอาหารที่ใชกันมากในปจจุบัน คือ
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การถนอมอาหารโดยใชความรอนสูง เชน ผลิตภัณฑอาหารกระปอง เปนตน
การถนอมอาหารโดยใชความเย็น เชน ผลิตภัณฑอาหารเยือกแข็ง เปนตน
การถนอมอาหารโดยการทําใหแหง เชน ปลาหยอง กาแฟผง เปนตน
การถนอมอาหารโดยการหมักดอง เชน ซีอิ้ว น้ําสมสายชู เปนตน
การถนอมอาหารโดยใชรังสี เชน หอมหัวใหญอาบรังสี เปนตน

เรื่องที่ 2 วิธีการดําเนินงานของธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป
การดําเนินงานของธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป
อาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป คือ กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ จากผูผลิ ต
อาหารสําเร็จรูปไปยังผูบริโภค โดยคํานึงถึงหลักสุขาภิบาล ตั้งแตขั้นตอนการผลิต การบรรจุ
หีบหอ บรรจุภัณฑ การขนสงและการจัดเก็บเพื่อรอจําหนาย กระทั่งผลิตภัณฑ ถึงผูบริโภค
ดังรูป
กระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ

การขนสงและ
เก็บรักษา

ผูบริโภค

ชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชชอง
ทางตรง จากผูผลิตไปยังผูบริโภค และใชชองทางออม จากผูผลิต ผานคนกลาง ไปยังผูบริโภค
ดังรูป
ผูผลิต
ผูผลิต

ผูบริโภค
คนกลาง

ผูบริโภค
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ตลาดผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
1. ตลาดภายในประเทศ
2. ตลาดระหวางประเทศระดับอาเซียน
3. ตลาดระหวางประเทศระดับภูมิภาคอื่นทั่วโลก
สวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การผลิต การจําหนาย การกําหนดราคา และการสงเสริมการขายไดสัดสวนกัน เหมาะสมกับ
ความตองการของลูกคา สภาพการแขงขัน และสอดคลองกับความตองการของสังคม
1. Product หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปถูกหลักสุขาภิบาลและตรงตามความ
ตองการของลูกคา
2. Price หมายถึง ราคามีความเหมาะสม ลูกคาพึงพอใจและยอมรับ
3. Place หมายถึง การจัดจําหนายโดยพิจารณาชองทางการจําหนาย หรือขายผานคน
กลาง หรือพิจารณาการขนสงวามีบทบาทในการแจกตัวอยางสินคาไดอยางไร หรือขั้นตอนการ
เก็บรักษาเพื่อรอจําหนาย ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักสุขาภิบาล
4. Promotion หมายถึง การสงเสริมการตลาด การใชสื่อตางๆ ใหเหมาะสมกับตลาด
เปา หมาย หรือการสื่อสารใหลู กคาไดทราบสถานที่จัดจํา หนา ยสินคา ราคา ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการ คือ การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขายดวยวิธีการแจกของตัวอยาง
แจกคู ปอง ของแถม การใชแ สตมป เพื่ อ แลกสิ นคา ตลอดจนการใหรางวัล ต า ง ๆ และการ
ประชาสัมพันธ
รูปแบบการขาย
1. การขายสง หมายถึง การขายสินคาใหกับผูซื้อ โดยการขายแตละครั้งจะมีปริมาณ
จํานวนมาก เพื่อใหราคาสินคามีราคาถูกมากพอที่จะนําไปขายตอได
2. การขายปลีก หมายถึง การขายสินคาและบริการแกลูกคาที่ซื้อสินคาและบริการไป
ใชสนองความตองการของตนเองโดยตรง มิใชเพื่อธุรกิจการขายตอ
3. การขายตรง หมายถึง การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอขาย
ตอผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือของผูอื่น หรือสถานที่อื่น
ที่มิใชสถานที่ประกอบการคาเปนปกติธุระโดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระชั้นเดียว
หรือหลายชั้น
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การเลือ กทําเลสําหรับ การประกอบอาชีพ สิ่ งแรกที่ตองทํากอน คือ การหาทําเลที่ดี
เหมาะสมกับธุรกิจ โดยจะตองคํานึงถึง แหลงประกอบการหรือผูผลิต ปริมาณลูกคา และการ
คมนาคมที่สะดวก
พฤติกรรมผูบ ริโภคกับชองทางการจําหนายอาหารสําเร็จรูป
พฤติกรรมของผู บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกรวมทั้ ง
กระบวนการในการตัดสินใจของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการ
ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบ ริโภค
1. ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
2. ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน
สังคมไดถูกตอง และสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
3. ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น
4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ให
ตรงกับชนิดของสินคาที่ตองการ
5. ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขง
การประเมินความพึงพอใจของผูบ ริโภค
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยซึ่งจะไมเหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู
กับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากเมื่อไดรับการ
ตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยาง
ยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวหรือไดรับนอยกวาที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่
ตั้งใจไววาจะมีมากหรือมีนอย
ปจจัยสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการบริการ
1. ความสะดวก หมายถึง ความสะดวกในการเขา พบหรือติดตอกับผู ใหบริการ
ซึ่งครอบคลุมทั้งเวลาเปดดําเนินการ สถานที่ตั้งและความสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคใน
การเขาพบหรือติดตอกับผูใหบริการ เชน สถานที่ใหบริการตั้งอยูในที่ที่สะดวกแกการไปติดตอ
เปนตน
2. การติดตอสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารและใหขอมูลแกลูกคา ดวยภาษาที่งายตอการ
เขาใจและการรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะ หรือคําติชมของลูกคาในเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการขององคการ
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3. ความสามารถ หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จะ
ปฏิบัติงานบริการไดเปนอยางดี เชน ความรูและทักษะใหขอมูลผลิตภัณฑ เปนตน
4. ความสุภาพ หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความสุภาพเรียบรอย มีความนับถือ ในตัว
ลูกคา รอบคอบ และเปนมิตรตอผูบริโภค เชน การใหบริการ ดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส และ
การสื่อสารดวยความสุภาพ เปนตน
5. ความนาเชื่อถือ หมายถึง ความเชื่อถือไดและความซื่อสัตยของผูใหบริการ ชื่อเสียง
และภาพลักษณที่ดี
6. ความคงเสนคงวา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่ไดสัญญาไวอยาง
แนนอนและแมนยํา เชน การใหบริการตามที่ไดแจงไวกับแกลูกคา เปนตน
7. การตอบสนองอยางรวดเร็ว หมายถึง ความเต็มใจของผูใหบริการที่จะใหบริการอยาง
รวดเร็ว เชน การใหบริการแกผูรับบริการ ณ เคานเตอรจายเงินแบบทันทีทันใด เปนตน
การจัดตกแตงรานและการจัดวางสินคาอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
การจัดตกแตงรานคา มีความสําคัญตองคํานึงถึง สิ่งตอไปนี้
1. แสงสวางภายในราน แสงสวางธรรมชาติมักไมเพียงพอและแสงแดดมักทําความเสียหายใหแก
สินคา การใชแสงไฟฟา แมจะมีคาใชจายสูง แตก็จูงใจลูกคาใหเขามาซื้อสินคาไดมากกวาในราน
ควรเลือกใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต กอนตัดสินใจเรื่องแสงสวางควรรูวาคาไฟฟาจะเปน
เทาไหร และตองใชจํานวนกี่ดวง ถึงจะคุมคากับการขายสินคาดวย
2. การตกแตงสี ภายนอกและภายในรา น นอกจากการทาสีรา นคา ใหส ดใสสวา ง
สวยงามแลว สีของหีบหอ และตัวสินคาก็สามารถนํามาตกแตงใหรานคาดูดีขึ้นจะตองใหผูคน
เห็นสินคา ชัดเจนและสวยงาม
3. การจัดวางสินคาบริเวณทางเขาราน ใกล ๆ ทางเขาราน เปนที่เหมาะสําหรับจัดวาง
สินคาที่ตองการเสนอขายเปนพิเศษ เพราะเปนที่ที่ลูกคาทุกคนตองเดินผานเขาออก จึงตองจัด
สินคาไวบริเวณนี้ใหเตะตาจริง ๆ โดยเฉพาะบริเวณโตะชําระเงินที่ลูกคาเขาแถวรอ ที่จะชําระเงิน
ควรหาของเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ลูกคาอาจลืมซื้อมาจัดวางไว
4. การจัดหมวดหมูของสินคา สินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือใชรวมกันจะตองจัดวาง
ไวดวยกัน เชน น้ําดื่ม เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม ประเภทขนมปงสด และ เบเกอรี่ ขนมขบ
เคี้ยว เปนตน
5. การติดปายบอกประเภทของสินคา เพื่อใหรูวาสินคาอยูที่ใด เปนการติดปายบอก
ชนิดของสินคาตามที่จัดไว เปนหมวดหมูแลวเพื่อสะดวกในการคนหาสินคาตามที่ลูกคาตองการ
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อาจจะติดไวตามผนังหอง และกึ่งกลางเหนือชั้นวางของ สินคา ใดวางจุ ดใด ควรวางอยูเปน
ประจํา และไมควรเปลี่ยนแปลงที่วางสินคาบอยเกินไป เพราะจะทําใหลูกคาตองเสียเวลาคนหา
ในครั้งตอไปที่แวะเขามาซื้อสินคาที่ราน
6. การติดปายราคาสินคา ปจจุบันลูกคาสวนใหญมักสนใจในรายละเอียดของสินคาเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งรูปแบบของบรรจุภัณฑ ชื่อสินคา คําแนะนําการใชผลิตภัณฑนั้นๆ วันผลิตและวัน
หมดอายุ ดังนั้นจะตองติดปา ยบอกราคาเพิ่ ม ใหกับตัวสิ นคา ซึ่งเปน สิ่ งสํ า คัญที่สุ ดลงไปดว ย
ตองติดราคาบอกไวบนตัวสินคาทุกชิ้นใหชัดเจนพอที่ลูกคาและพนักงานเก็บเงินจะอานได หรือ
สินคาบางประเภทที่ขายกันเปนจํานวนมาก อาจจะติดราคาในรูปของแผนปายหรือโปสเตอร
จะเปนการชวยประหยัดแรงงานและเวลาได หากเปนสินคาชนิดเดียวกันแตตางยี่หอกัน อาจจะ
ติดราคาไวที่ชั้นวางสินคาจะชวยใหลู กคา เห็นและเปรียบเทียบราคากันได ถึงแมวาจะตองใช
เวลาและแรงงานในการติดราคากันใหม เมื่อสิ นคา มีราคาเปลี่ ยนแปลงใหม แตก็เปนการให
ประโยชนและรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงความสะดวกกับลู กคาทั้งยังเปนการสะดวกในการ
เรียกเก็บเงินคาสินคาอีกดวย
การจัดวางสินคา มีความสําคัญตอการจูงใจลูกคาใหเลือกซื้อสินคา เพื่อใหสะดวกและ
เกิดความพึงพอใจควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความพึงพอใจของลูกคา
2. จัดสินคาไวในบริเวณที่เราจะขาย
3. จัดสินคาไวในระดับสายตาใหมากที่สุด
4. จัดสินคาดานหนาบนชั้นใหเต็มอยูเสมอ
5. ชั้นปรับระดับไดตามขนาดของสินคาจะเปนการดี
6. การใชกลองหนุนสินคาใหดูงดงามแมจะมีสินคาไมมากนัก
7. ความเปนระเบียบเรียบรอย สินคาบางชนิด มีหลายแบบ หลายขนาด ควรจัดใหเปน
ระเบียบสะดวกในการเปรียบเทียบของลูกคา ดังนั้น สิ นคาที่เหมือน ๆ กันควรเอาไวดวยกัน
และควรจัดตามแนวนอนอยูในระดับเดียวกันหรือจะจัดในแนวดิ่งดวยก็ได
8. สินคามากอนตองขายกอน เราตองขายสินคาเกากอนสินคาใหมเสมอ พยายามวาง
สินคามากอนไวแถวหนาเสมอ ควรทําสินคาที่มากอนใหดูสดใสสะอาดเหมือนสินคาใหม
9. ปองกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินคา โดยการจัดวางผังทางเดินภายในรานใหลูกคา
เดินไปมาไดสะดวก คือ หยิบก็งาย หายก็รู สินคาบุบ ชํารุด ใกลหมดอายุควรจัดเปนสินคาลด
ราคาพิเศษ ลางสต็อกดวยการจัดแยกขายไวตางหาก
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การจัดการและดูแลสินคาตามหลักสุขาภิบาล
การจัดการสินคา หมายถึง การจัดสงสินคาใหผูรับเพื่อกิจกรรมการขาย เปาหมายหลัก
ในการบริหารดําเนินธุรกิจ ในสวนที่เกี่ยวของกับสินคาเพื่อใหเกิดการดําเนินการเปนระบบใหคุม
กับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา การปองกัน ลดการสูญเสียจาก
การดําเนินงานเพื่อใหตนทุนการดําเนินงานต่ําที่สุด และการใชประโยชนเต็มที่จากพื้นที่
เรื่องที่ 3 คุณสมบัติรานอาหารหรือสถานที่จําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล
1. สถานที่ รั บ ประทานอาหาร เตรี ย ม - ปรุ ง - ประกอบอาหาร ต อ งสะอาด
เปนระเบียบ และจัดเปนสัดสวน
2. ไมเตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหนา หรือใกล หองน้ํา หองสวม และตอง
เตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้น อยางนอย 60 เซนติเมตร
3. ใช สารปรุ งแต งอาหารที่มี ความปลอดภั ย มี เครื่องหมายรั บรองของอาหารจากทาง
ราชการ เชน เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
4. อาหารสดต อ งล า งให ส ะอาดก อ นนํ า มาปรุ ง หรื อ เก็ บ รั ก ษา การเก็ บ อาหาร
ประเภทตางๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภท เนื้อสัตวดิบ ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส
5. อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บรักษาไวในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด วางสูงจาก
พื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
6. น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด ใชอุปกรณที่มีดาม
สําหรับคีบหรือตัก โดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และตองไมมีสิ่งของอยาง
อื่นแชรวมไว
7. ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ํา
ไหล และที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
8. เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ และผักผลไม
9. ชอ น ส อ ม ตะเกี ยบ วางตั้ง เอาด า มขึ้ น ในภาชนะโปร ง สะอาด หรื อวางเป น
ระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
10. ขยะมูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
11. หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูที่สัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลางมือที่ใชการ
ไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา
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12. ผูที่สัมผัสอาหารตองแตงกาฝยสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงอาหารตองผูกผากัน
เปอนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
13. ผูที่สัมผั สอาหารตองล างมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบ และจํ าหนา ย
อาหารทุกครั้ง ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด

กิจกรรมทายบทที่ 9
กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ (4 คะแนน)
1. ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หมายถึง
2. ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป หมายถึง
3. การแปรรูปหรือการถนอมอาหาร หมายถึง
4. จงอธิบายหลักการดําเนินงานของธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป
5. จงยกตัวอยางการจัดตกแตงรานและการวางสินคาตามหลักสุขาภิบาล
6. จงบอกคุณสมบัติของรานอาหารหรือสถานที่จําหนายอาหารสําเร็จรูปตามหลัก สุขาภิบาล
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1
แนวตอบกิจกรรมที่ 1
แนวตอบขอที่ 1.
ยกตัวอยางเชน ระบบหายใจ เปนกระบวนการนํา ออกซิเจนในอากาศเขา สูปอด
โดยออกซิเจนจะไปสลายสารอาหารและไดพลังงานออกมารวมถึงการกําจัดคารบอนไดออกไซด
ซึ่งเปนของเสียออกจากรางกาย ประกอบดวยอวัยวะตางๆ ดังนี้
1. จมูก (Nose) ภายในจะมีเยื่อบุจมูก และขนจมูก ซึ่งชวยกรองฝุนละออก
2. คอหอย (Pharynx) หลอดอาหารและหลอดลมจะมาพบกันที่คอหอย
3. กลองเสียง (Larynx) อยูโคนลิ้นเขาไป ในผูชายเรียกวาลูกกระเดือก
4. หลอดลม (Trachea) อยูตอจากกลองเสียง ผนังดานในจะมีเมือกคอยกักฝุ น
ละอองไมใหผานเขาไปถึงปอด
5. ขั้วปอด (Bronchus) มี 2 ขางอยูปลายสุดของหลอดลม
6. ปอด (Lung) จะอยูภายในทรวงอกทั้ง 2 ขา ง ลักษณะคลา ยฟองน้ํา มีความ
ยืดหยุนมาก ภายในปอดจะมีถุงลม (Alveolus) ซึ่งเปนจุดและเปลี่ยนอากาศดีและอากาศเสีย
การดูแลปองกันความผิดปกติของระบบหายใจ
1. หลีกเลี่ยงที่ที่อากาศไมบริสุทธิ์ เพราะจะทําใหไดรับสารพิษ
2. หาโอกาสไปอยูที่ที่อากาศบริสุ ทธิ์หายใจ เชน ตามทุงนา ปา เขา ชายทะเล
เปนตน
3. ไมสูบบุหรี่ และไมอยูใกลคนสูบบุหรี่
4. ควรตรวจสภาพปอดดวยการเอกซเรยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดคนที่เปนโรคติดตอทางลมหายใจ
6. เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง ควรรักษาความอบอุนของรางกายอยูเสมอ
7. ออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ จะทําใหความจุปอดดีขึ้น
8. ถามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจควรรีบพบแพทย
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แนวตอบขอที่ 2.
หลักการของกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบตาง ๆ
ในรางกาย มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. รักษาอนามัยสวนบุคคล
2. บริโภคอาหารใหถูกตองและเหมาะสม
3. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
4. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
5. หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดใหโทษ
6. ตรวจเช็ครางกาย
แนวตอบกิจกรรมที่ 2
1. ข

2. ง

3. ง

4. ข

5. ค

บทที่ 2
แนวตอบขอที่ 1.
หนวยกามโรคและโรคเอดสสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยหนวยงานกามโรค
และโรคเอดส สํานักงานควบคุมโรคติดตอ ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต หรือโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ เปนตน
แนวตอบขอที่ 2.
ความเชื่อที่วา การมีเพศสัมพันธที่รุนแรงจะนําไปสูการสุขสมที่มากกวาผูชายที่มี
พละกําลังมากๆ จะสามารถมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวไดรวดเร็วรุนแรงและทําใหเธอไปถึงจุดสุด
ยอดไดงาย รวมทั้งมีความเขาใจผิดเสมอๆ วาอาวุธประจํากายของฝายชายที่ใหญเทานั้นที่จะทํา
ให ผู ห ญิ งมี ค วามสุ ข ได แท จ ริ งแล ว การมี สั ม พั น ธ ส วาทที่ อ บอุน เนิ่ น นานเข า ใจกั น ช ว ยกั น
ประคับประคองนาวารักใหผานคลื่นลมมรสุมสวาทจนบรรลุถึงฝงฝนตางหาก ที่นําความสุขสม
มาสูคนทั้งสองไดมากกวา
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แนวตอบขอที่ 3.
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
แนวตอบขอที่ 4.
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

บทที่ 3
แนวตอบกิจกรรมที่ 1
แนวตอบขอที่ 1.
ยกตัวอยางเชน โรคเหน็บชา
สาเหตุ เกิดจากรางกายขาดวิตามินบี 1
อาการ เบื่ออาหาร ปวดกลามเนื้อบริเวณนอง รูสึกชาตามปลายประสาท เชน มือเทา
ออนเพลีย เทาไมมีแรง ลุกเดินไมได และอาจมีอาการทางหัวใจ เชน หอบ เหนื่อยงาย หรือ
หัวใจวาย
การปองกัน รับประทานอาหารที่ทีวิตามินบี 1 เชน ขาวแดง ขาวซอมมือ เนื้อหมู ปลา ไข
ถั่วเมล็ดแหง
แนวตอบขอที่ 2.
1. จัดแบงอาหารใหเปนอาหารมื้อยอย 4–5 มื้อ เพื่อลดปญหาการแนนทอง
2. อาหารควรจะเปนอาหารออน ยอยงาย รสไมจัด
3. อาหารควรเปนอาหารที่มีคุณ ภาพ ไมไดผ า นขบวนการขัดสี และควรไดโปรตีน
จากปลา
4. เนนใหใชวิธีการนึ่งมากกวาทอด
5. อาหารเสริมที่แนะนํา ควรเสริมผักและผลไมใหมากขึ้น
6. ไมควรใหผูสูงอายุรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด
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แนวตอบขอที่ 3.
1. ผักและผลไม เลือกที่มีสภาพดี สด สะอาด ไมช้ํา ไมเนา ไมมีคราบตกคางของยา
ฆาแมลง การเลือกซื้อควรคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร ถูกตองตามฤดูกาล
2. เนื้อสัตวชนิดตาง ๆ สด สะอาด สีไมคล้ํา ไมมีกลิ่น และอยูในสภาพดี เชน เนื้อ
หมู เนื้อวัว ไมมีกลิ่ นเหม็นเปรี้ยวหรือเปนเมือกลื่น ถามีการเนาเสีย เนื้อวัวจะเสียจากขา ง
นอกเขาขางใน สวนเนื้อหมูจะเสียจากขางในออกมาขางนอก (จึงใหใชมีดจิ้มดมดู) และสังเกต
ดูตองไมมีตัวออนของพยาธิตัวตืด เปนเม็ดสีขาวคลายเม็ดสาคู
3. ปลา เหงือกมีสีแดง ครีบเหงือกปดสนิท บริเวณใตทองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็นและ
เมือก ตาเปดโตเต็มที่ เกล็ดตองเปนมัน
4. หอย เปลือกจะตองปดแนน ไมมีกลิ่นเหม็น เปลือกตองไมมีเมือก
5. กุง หัวและหางจะตองไมเปนสีชมพู ลําตัวแนนดูสดใส
6. ปู ควรเลือกซื้อปูที่มีชีวิตกดดูตรงทอง ถาเนื้อแนนจะแข็งกดไมลง
7. เนื้อเปดและไก ตองไมมีกลิ่นเหม็น ไมมีรอยช้ํา
8. ไขสด ผิวเปลือกไขเรียบไมเปนมัน ไมมีรอยแตกราวและสะอาด เมื่อสองดูจะเห็น
ฟองอากาศขางใน
แนวตอบกิจกรรมที่ 2
2. ก.
1. ก

3. ข

4. ค

บทที่ 4
แนวตอบกิจกรรมที่ 1
แนวตอบขอที่ 1.
ยกตัวอยางเชน การเตนแอโรบิก เปนการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
และเปนการออกกําลั งกายที่ไดเคลื่อนไหวทุกส วนของรา งกาย ชวยสรา งความแข็งแกรงและ
ความอดทนของกลามเนื้อ โดยเฉพาะกลามเนื้อหัวใจเทคนิคในการเตนแอโรบิก มีดังนี้
1. ตองเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา เพื่อใหการเตนของหัวใจอยูในระดับที่ตองการ
2. ใชเวลาในการเตนแอโรบิก ครั้งละ 20 – 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง
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3. สถานที่ที่ใชในการเตนแอโรบิก ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก และถาพื้นที่ใชเตนเปน
พื้นแข็งผูเตนจะตองใสรองเทาสําหรับเตนแอโรบิกโดยเฉพาะ ซึ่งพื้นรองเทาจะชวยรองรับแรง
กระแทกได
4. ควรหลีกเลี่ยงทากระโดด เพราะการกระโดดทําใหเทากระแทกกับพื้น
แนวตอบกิจกรรมที่ 2
2. ก
1. ก

3. ข

4. ง

บทที่ 5
แนวตอบกิจกรรมที่ 1
แนวตอบขอที่ 1.
โรคที่ถายทอดทางพั นธุ กรรม หมายถึง ความผิ ดปกติที่แฝงอยูในหนวยพันธุกรรม
ของบิดา มารดา เกิดขึ้นโดยไดรับการถายทอดมาจาก ปู ยา ตา ยาย หรือบรรพบุรุษรุนกอน
หรือเกิดขึ้นจากการผา เหล าของหนวยพั นธุกรรม ซึ่งพบในเซลล ที่มีการเปลี่ยนแปลงผิ ดไป
จากเดิม
แนวตอบขอที่ 2. วิธีการปองกันรักษาโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
ยกตัวอยางเชน การปองกันโรคธาลัสซีเมีย
1. ควรรับประทานอาหารที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็กเพื่อนําไปสราง
เม็ดเลือดแดงและชดเชยเม็ดเลือดแดงที่เสียไป
2. ไมควรคลุกคลีอยูในที่ชุมชนแออัด เชน โรงมหรสพ เปนตน เพราะจะทําใหเกิดการ
ติดเชื้อไดงายและจะมีอาการแทรกซอนเพิ่มขึ้น
3. กอนจะแตงงานคูสมรสตองไปตรวจเลือดเสียกอนเพราะโรคนี้มีอันตรายตอบุตรเปน
อันมากควรมีการคุมกําเนิดเพื่อปองการมีบุตร
4. ในการใชยาควรปรึกษาแพทยเนื่องจากยาบางอยางทําใหโลหิตจางลงมาก เชน ยาง
ซัลโฟนาไมต เปนตน
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แนวตอบขอที่ 3.
1. ปองกันไมใหเชื้อโรคแพรกระจาย
1.1 ถายอุจจาระและปสสาวะในสวมที่มิดชิดและตองทําความสะอาดlม่ําเสมอ
1.2 ใชผาเช็ดหนาปดปากเวลาไอหรือจาม
1.3 ไมบวนน้ําลายหรือเสมหะตามที่ตางๆ
1.4 เสื้อผาของผูปวยควรซัก หรือตมแลวผึ่งแดดจัดๆ หรือใชยาฆาเชื้อโรคเพื่อให
ปลอดโรค
1.5 กําจัดแหลงที่เปนพาหะของโรค ไดแก กํา จัดแหลงที่มีน้ํา ขัง กําจัดหนูและ
แมลงสาบ ฯลฯ
1.6 หลีกเลี่ยงการอยูในที่แออัด
2. การปองกันไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกาย
2.1 ลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง
2.2 รับประทานอาหารสุกใหมๆ และดื่มน้ําที่สะอาด
2.3 ไมเที่ยวสําสอน และไมใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยที่เปนโรคติดตอ
2.4 ระวังไมใหยุง สุนัข หรือสัตวอื่นกัด
3. เสริมสรางความตานทานโรค
3.1 รับประทานอาหารดี มีประโยชนและถูกหลักโภชนาการ
3.2 พักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
3.3 ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคบางชนิด เชน คอตีบ บาดทะยัก หัด ฯลฯ
3.4 ทําจิตใจใหสบาย มองโลกในแงดี
3.5 ควรตรวจรางกายเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
การป อ งกั น โรคติด ต อ ทํ า ได ห ลายวิ ธี ถ า จะให ได ผ ลดี ต อ งอาศั ยความร ว มมื อ จาก
ทุกฝายเพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม ในการปองกันโรคติดตอควรคํานึงถึงแหลงของ
เชื้อโรค การแพรกระจายของเชื้อโรคและวิธีติดตอของเชื้อโรคดวย
แนวตอบขอที่ 4.
ปจ จุ บัน มีบ ริก ารทางการแพทยแ ละสาธารณสุ ขที่ แพรห ลายขยาย ออกไปสู ช นบท
เมื่อไมสบายจึงควรปรึกษาบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ความสําคัญของพฤติกรรม
สุขภาพ การปองกันโรค และการดํารงสุขภาพสิ่งที่คนเราปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ เชน
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การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด การพักผอน การสูบบุหรี่
การดื่มสุรา ฯลฯ เหลา นี้ล วนมีผลตอสุขภาพของบุคคล ซึ่งรวมถึงการเกิดโรคหรือไมเกิดโรค
(สุขภาพดี) ดวย เมื่อพิจารณาดูการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองจะพบวาลวนมีผลตอ
การเกิดโรคทั้งสิ้น บางโรคเกิดจากการปฏิบัติที่ไมถูกตองอยางเดียว บางอยางเกิดจากการ
ปฏิบัติที่ไมถูกตองหลายอยาง ดังนั้น เพื่อใหการดํารงไวซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม จึงควรปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
แนวตอบกิจกรรมที่ 2
2. ข
1. ง

3. ง

4. ข

บทที่ 6
แนวตอบกิจกรรมที่ 1
แนวตอบขอที่ 1.
ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือยาตา นจุลชีพ หมายถึง ยาที่ผ ลิตมาจากสิ่ งมีชีวิต
เ พื่ อ ใ ช รั ก ษ า โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ซึ่ ง แ บ ง อ อ ก เ ป น ก ลุ ม ย อ ย ต า ม คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ย า
ในการกํ า จั ดเชื้อ แต ล ะชนิด เชน ยาต า นเชื้ อ แบคที เรี ย ยาตา นไวรั ส ยาต า นเชื้ อรา ชื่อ อื่ น
ที่ใชเรียกยาปฏิชีวนะ เชน ยาฆาเชื้อ หรือยาแกอักเสบ
ยาสมุนไพร คือ ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซึ่งมิไดผสมปรุงหรือแปร
สภาพ
แนวตอบขอที่ 2.
1. ใชยาไมถูกตอง เชน ไมถูกโรค บุคคล เวลา วิธี ขนาด นอกจากทําใหการใชยาไม
ไดผลในการรักษาแลว ยังกอใหเกิดอันตรายจากการใชยาอีกดวย
2. ถอนหรือหยุดยาทันที ยาบางชนิดเมื่อใชไดผ ลในการรักษาแลวตองคอยๆ ลด
ขนาดลงทีล ะนอยจนสามารถถอนยาได ถา หยุดทันทีจ ะทํา ใหเกิดโรคขา งเคียงหรือโรคใหม
ตามมา ตัวอยางเชน ยาเพรดนิโซโลน ยาเดกซาเมธาโซน ถาใชติดตอกันนานๆ แลวหยุดยาทันที
จะทําใหเกิดอาการเบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง รางกายขาดน้ําและเกลือ เปนตน
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3. ใช ย ารวมกั น หลายขนาน การใช ย าหลายๆ ชนิ ด รั ก ษาโรคในเวลาเดี ย วกั น
บางครั้งยาอาจเสริมฤทธิ์กันเอง ทําใหยาออกฤทธิ์เกินขนาด จนเกิดอาการพิษถึงตายได ในทาง
ตรงกันขาม ยาอาจตานฤทธิ์กันเอง ทําใหไมไดผลตอการรักษาและเกิดดื้อยา
แนวตอบกิจกรรมที่ 2
2. ข
1. ก

3. ก

บทที่ 7
แนวตอบกิจกรรมที่ 1
แนวตอบขอที่ 1.
โทษและภัยตอตัวผู เสพ ฤทธิ์ของสารเสพติดจะมีผลตอระบบประสาทและระบบ
อวัยวะตางๆ ของรางกาย ตลอดจนจิตใจของผูที่เสพเสมอ ดังนั้นจะพบวา สุขภาพรางกายของ
ผู ที่ เ สพยาจะทรุ ด โทรมทั้ ง ร า ยกายและจิ ต ใจ เช น มี รู ป ร า งผอม ซู บ ซี ด ผิ ว คล้ํ า ไม มี แ รง
ออนเพลี ยงา ย สมองเสื่ อมและความจํา สับสน เปนโรคติดเชื้ออื่นๆ ไดงาย ไมสนใจตนเอง
ไมสนใจการงานหรือการเรียน และผูเสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุถึงขั้นพิการ เชน พลัดตก
จากที่สู งขณะทํา งาน หกลม อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลตอระบบประสาทและ
สมอง
โทษและภัยตอครอบครัว การติดสารเสพติดนอกจากจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและครอบครัวแล ว ยังทําใหผูเสพกลายเปนบุ คคลที่ขาดความรับผิดชอบตอครอบครัว
ไมหวงใยดูแลครอบครัว ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ตองสูญเสียเศรษฐกิจและรายไดของ
ครอบครัว เนื่องจากตองนําเงินมาซื้อสารเสพติด
โทษและภัยต อสั งคมและเศรษฐกิ จ ผู ที่ เสพสารเสพติด นอกจากจะเปนผู ที่ มี
ความรูสึกวาตนเองดอยโอกาสทางสังคมแลว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่นําไปสูปญหา
สังคมส วนรวมได เชน กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหาอุบัติเหตุ และปญหาโรคเอดส
เปนตน
โทษและภัยตอประเทศชาติ ผูที่เสพสารเสพติดอาจกลาวไดวา เปนผูที่บอนทําลาย
เศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากผูที่เสพสารเสพติดทําใหรัฐบาลตองสูญเสียกําลังคม
และงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล เพื่อใชจายในการปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดสาร
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เสพติ ด เกิ ด ความไม ส งบสุ ข ของบ า นเมื อ ง ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ทรุ ด บั่ น ทอนความมั่ น คงของ
ประเทศชาติ
แนวตอบขอที่ 2.
การแกไขปญหายาเสพติด จึง ตอ งดํา เนิ น การกับ องคป ระกอบทั้ง สองอยา งไป
พรอ มๆ กัน คือ จะตอ งลดปริม าณความตองการยาเสพติดลง ในขณะเดียวกันก็จะตองลด
ปริมาณของยาเสพติดในตลาดดวย การปองกันพฤติกรรมการใชยาของมนุษยที่เกิดจากการคิด
พึ่งยาและหวังผลจากฤทธิ์ยา เชน การฝกอบรมแกกลุมแกนนําและกลุมประชาชนใหมีความรู
ดา นการปองกันการเสพติด โดยมีจุ ดประสงคใหกลุ มแกนนําประยุกตความรูนั้นไปปฏิบัติใน
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น ส วนกลุ มประชาชนนั้นใหมีความรูและมีพ ฤติกรรม
ตอตา นการเสพติดโดยตรงและการรณรงค เผยแพรขา วสารโดยการระดมสื่ อตา ง ๆ ภายใต
ขอบเขตที่กําหนดไว ใหประชาชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปญหาและเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหา
แนวตอบขอที่ 3.
การมีสวนรวมในการรณรงคการปองกันการสารเสพติดในชุมชน ไดแก
1. การปองกันในวงกวาง เปนการปองกันโดยเนนเปาหมายที่สังคมโดยทั่วไปมุง
สรางสังคมใหตระหนักถึงพิษและภัยของยา ลดความตองการของสังคม และลดการตอบสนอง
ของยาเสพติด ซึ่งการดําเนินงานมีหลายรูปแบบ เชน การพัฒนาสุขภาพ การสรางเสริมศีลธรรม
การใชกฎหมายการพัฒนาสังคม ฯลฯ กลวิธีของการปองกันใน แนวกวาง ไดแก การให
การศึกษาในการถายทอดความรู การใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองของปญหายาเสพติด และ
การจัดกิจกรรมทางเลือก เปนตน
2. การปองกันในวงแคบ มุงเนนเฉพาะบุคคลบางกลุม หรือชุมชนบางแหงที่
เสี่ยงตอปญหาการเสพติด ไดแก การฝกอบรมแกกลุมแกนนําและกลุมประชาชนใหมีความรู
ดานการปองกันการเสพติด การรณรงค เปนการเผยแพรขาวสารโดยการระดมสื่อตาง ๆและ
การปฏิบัติการทางสังคม เปนตน
3. การปองกันกรณีพิเศษ เปนการปองกันที่เนนในวงแคบที่สุดโดยเปาหมาย อยูที่ผูคา
ผู ติด ยาเสพติ ด หรือ ผู ที่ มีค วามเสี่ ย งสู ง และครอบครั ว ไดแ ก การวิ เคราะหป ญหา การให
คําปรึกษาแนะนํา การใหคําปรึกษาแกครอบครัว การใหสุขศึกษา การใหกําลังใจ และการฝก
อาชีพ เปนตน
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แนวตอบกิจกรรมที่ 2
1. ก
2. ค

3. ข

บทที่ 8
แนวตอบกิจกรรมที่ 1
แนวตอบขอที่ 1.
1. ทั กษะการตัดสิ นใจ (Decision Making) เป นความสามารถในการตั ดสิ นใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ
2. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถในการจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ
3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความสามารถในการคิดที่
จะเปนสวนชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพื่อคนหาทางเลือกตางๆ
4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนความสามารถในการคิด
วิเคราะหขอมูลตางๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวเราที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต
5. ทั กษะการสื่ อสารอย า งมี ประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communication) เป น
ความสามารถในการใชคําพูด และทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตางๆ
6. ทักษะการสรา งสั มพั นธภาพระหวา งบุคคล (Interpersonal Relationship)
เป น ความสามารถในการสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งกั น และกั น และสามารถรั ก ษา
สัมพันธภาพไวไดยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรูในตน (Self-Awareness) เปนความสามารถในการคนหา
รูจักและเขาใจตนเอง
8. ทั กษะการเข า ใจและเห็น ใจผู อื่ น (Empathy) เปน ความสามารถในการเข า
ใจความเหมือนหรือความแตกตางระหวางบุคคล
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotion) เปนความสามารถในการรับรู
อารมณของตนเองและผูอื่น
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10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) เปนความสามารถ ในการรับรู
ถึง สาเหตุข องความเครี ยด รูวิ ธี ผ อนคลายความเครี ยด และแนวทางในการควบคุ มระดั บ
ความเครียด
แนวตอบขอที่ 2.
1. ทักษะการเขา ใจและเห็นใจผูอื่น เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือน
หรือ ความแตกตา งระหวา งบุค คล ในด า นความสามารถ เพศ วั ย ระดับ การศึกษา ศาสนา
ความเชื่อ อาชีพ ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ตางจากเรา
2. ทักษะการจัดการกับอารมณ เปนความสามารถในการรับรูอารมณของตนเอง
และผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับอารมณโกรธและ
ความเศราโศกที่สงผลทางลบตอรางกายและจิตใจไดอยางเหมาะสม
3. ทั กษะการจั ดการกั บความเครี ยด เป นความสามารถในการรั บ รูถึ ง สาเหตุ ข อง
ความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อให
เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ
แนวตอบขอที่ 3
ยกตัวอยางเชน หางานอดิเรกที่ชอบทําฝ ก การออกกําลั งกาย บริหารรา งกาย
เปนตน
แนวตอบขอที่ 4
ยกตัวอยางเชน
1. วิธีแกไขที่ปลายเหตุ ไดแก การใชยา เชน ยาหมอง ยาดม ยาแกปวด ยาลดกรดใน
กระเพาะ ยากล อมประสาท แตวิธีการดังกล าวไมไดแกไขความเครียดที่ตนเหตุ อาจทําให
ความเครียดนั้นเกิดขึ้นไดอีก
2. วิธีแกไขที่ตนเหตุ ไดแก แกไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เอื้ออํานวยตอการกอใหเกิด
ความเครียด เชน หางานอดิเรกที่ชอบทําฝ ก การออกกําลังกาย บริหารรางกายแบบงาย ๆ
เปนตน
3. เปลี่ยนแปลงนิสั ยและทัศนคติตอการดํ าเนิ นชีวิต เช น ลดการแขงขั น ผอนปรน
ลดความเขมงวดในเรื่องตางๆ
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4. สํ า รวจและเปลี่ ย นแปลงทั ศนคติ ตอ ตัว เองและผู อื่ น เช น มองตั วเองในแง ดี
มองผูอื่นในแงดี เปนตน
บทที่ 9
แนวตอบขอที่ 1
ผลิ ตภั ณ ฑ อ าหารสํ า เร็จ รูป หมายถึ ง อาหารที่ไดผ านขั้นตอนการหุงตม หรื อ
กระบวนการ แปรรูปผลิตผลการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหอาหารนั้นสามารถเก็บไดเปน
เวลานานพอสมควรโดยไมเนาเสีย สามารถดื่มหรือรับประทานไดทันทีเมื่อตองการ
แนวตอบขอที่ 2
ผลิตภัณ ฑอาหารกึ่งสํ าเร็จ รูป หมายถึง อาหารที่ไดผา นขั้นตอนการหุงตมหรือ
กระบวนการแปรรูปแลว และสามารถเก็บไวไดนานเชนเดียวกัน จะตองนําไปหุงตมและปรุงรส
หรือปรุงแตงกอนจึงจะรับประทานได
แนวตอบขอที่ 3
การแปรรูปหรือการถนอมอาหาร หมายถึง การทําลายหรือฆาเชื้อจุลินทรียที่มีอยูหรือ
อาจเกิดขึ้นในอาหาร และทําใหเกิดการเนาเสียใหหมดไป
แนวตอบขอที่ 4
หลักการดําเนินงานของธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป
กระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ

การขนสงและ
เก็บรักษา

ผูบริโภค

ชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชชอง
ทางตรง จากผูผลิตไปยังผูบริโภค และใชชองทางออม จากผูผลิต ผานคนกลาง ไปยังผูบริโภค
ดังรูป
ผูผลิต
ผูผลิต

ผูบริโภค
คนกลาง

ผูบริโภค
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แนวตอบขอที่ 5
การจัดตกแตงรานคา มีความสําคัญตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. แสงสวางภายในราน
2. การตกแตงสีภายนอกและภายในราน
3. การจัดวางสินคาบริเวณทางเขาราน ใกล ๆ ทางเขาราน เปนที่เหมาะสําหรับจัดวาง
สินคาที่ตองการเสนอขายเปนพิเศษ
4. การจัดหมวดหมูของสินคา
5. การติดปายบอกประเภทของสินคา เพื่อใหรูวาสินคาอยูที่ใด
6. การติดปายราคาสินคา
การจัดวางสินคา มีความสําคัญตอการจูงใจลูกคาใหเลือกซื้อสินคา เพื่อใหสะดวกและ
เกิดความพึงพอใจควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความพึงพอใจของลูกคา
2. จัดสินคาไวในบริเวณที่เราจะขาย
3. จัดสินคาไวในระดับสายตาใหมากที่สุด
4. จัดสินคาดานหนาบนชั้นใหเต็มอยูเสมอ
5. ชั้นปรับระดับไดตามขนาดของสินคาจะเปนการดี
6. การใชกลองหนุนสินคาใหดูงดงามแมจะมีสินคาไมมากนัก
7. ความเปนระเบียบเรียบรอย
8. สินคามากอนตองขายกอน
9. ปองกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินคา โดยการจัดวางผังทางเดินภายในรานใหลูกคา
เดินไปมาไดสะดวก
แนวตอบขอที่ 6
1. สถานที่รับประทานอาหาร เตรียม - ปรุง - ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปน
ระเบียบ และจัดเปนสัดสวน
2. ไมเตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหนา หรือใกลหองน้ํา หองสวม และตอง
เตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้น อยางนอย 60 เซนติเมตร
3. ใชสารปรุงแตงอาหารที่ มีความปลอดภัย มี เครื่ องหมายรับรองของอาหารจากทาง
ราชการ เชน เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
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4. อาหารสดต องล า งให ส ะอาดก อนนํา มาปรุง หรือ เก็ บรั ก ษา การเก็ บอาหาร
ประเภทตางๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภท เนื้อสัตวดิบ ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส
5. อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บรักษาไวในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด วางสูงจาก
พื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
6. น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด ใชอุปกรณที่มีดาม
สําหรับคีบหรือตัก โดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และตองไมมีสิ่งของอยาง
อื่นแชรวมไว
7. ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ํา
ไหล และที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
8. เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ และผักผลไม
9. ชอน ส อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด า มขึ้ นในภาชนะโปร ง สะอาด หรื อวางเป น
ระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
10. ขยะมูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
11. หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูที่สัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลางมือที่ใชการ
ไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา
12. ผูที่สัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงอาหารตองผูกผากัน
เปอนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
13. ผูที่สัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบ และจําหนาย
อาหารทุกครั้ง ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ จําจด
นายประเสริฐ หอมดี
นางตรีนุช
สุขสุเดช
นายวิมล
ชาญชนบท
ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรนอย
ผูสรุปเนื้อหา
นายวรวุฒิ หุนมาตรา
นางสาวชนากานต สายหมี
นายศุนันทิพัฒน ออนศรี
นางชนาพร ทองดี
นางปาริชาติ แจงสุวรรณ
นางเหมือนฝน ยองเพชร
ผูต รวจและบรรณาธิการ
นายศุภัชณัฏฐ หลักเมือง
นางทองสุข รัตนประดิษฐ
นางสาวณัฐกฤตา ทับทิม
นางสาวจริยา สมุทวนิช
นางสาวสําราญ นาคทอง
ผูพ ิมพตน ฉบับ
นางสาวชนากานต สายหมี
นางเหมือนฝน ยองเพชร
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง
รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอชะอํา
ครู สถาบัน กศน. ภาคกลาง
ครู สถาบัน กศน. ภาคกลาง
ครู กศน. อําเภอชะอํา
ครู กศน. อําเภอชะอํา
ครู สถาบัน กศน. ภาคกลาง

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษานิเทศก กศน.จังหวัดเพชรบุรี
ครู กศน.อําเภอหัวหิน
ครู กศน.อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
ครู กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี
ครู สถาบัน กศน. ภาคกลาง
ครู สถาบัน กศน. ภาคกลาง
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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